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کمی در باره رمان فوریو بدانید :
رمان فور یو با هدف تولید و عرضه محصوالت تلفن همراه بنیان نهاده شده است.
رمان فور یو تالش دارد گامی هر چند ناچیز در مس یر اعتالی فرهنگ کتابخوانی
غنی کشورمان بردارد.
ش ا یان ذکر اس ت وبس ا یت رمان فور یو بدون هیچ کمک مالی یا حما یت و
پ شتیبانی از سوی ادارات  ،سازمان ها و مو س سات دیگر در زمینه تولید محتوای
محصوالت فرهنگی و اجتماعی بر روی تلفن همراه مشغول به فعالیت می باشد.
آدرس وبسایت رمان فور یو :
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کانال تلگرام @Roman4u :

نام رمان  :حریری به عطر یاس
نویسنده  :شهال خودی زاده
طراحی و صفحه آرایی :رمان فوریو
آدرس سایت wWw.Roman4u.iR :

کانال تلگرام @Roman4u :
تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است

حریری به عطر یاس
شهال خودی زاده

تهیه شده در:
وب سایت رمان فوریو

حریری به عطر یاس
باسمه تعالی
زبانش را روی لب های خ شکش ک شید و نف سش را آرام و بی صدا بیرون داد.
در افکار درهم و برهمش غرق بود که با ن ش ستن د ستی روی شانه¬اش از جا
پرید و هینی کشید....
 باز که این جا نشستی .پاشو که کالس شروع شد.نگاه غمگینش را به چهره سرحال و شاداب مریم دوخت و گفت:
 امروز دو روزه که سر کالساش نمیاد .یعنی چی شده؟مریم کفری نفسش را بیرون داد و با صدایی که سعی در کنترل آن داشت گفت:
 وای حریر وای ...آخه من به تو چی بگم دختر ،این جا نشسسسسستی که چیبشه...ها؟ که شازده بعد دو روز از اون در المصب بیاد تو ...آخرش که چی؟
ً
ً
آخه اون اصال تو رو می بینه؟ اصال نمی¬فهممت...
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د ستان لرزان او را میان انگشتان سردش گرفت و با صدایی که بی¬ شباهت به
ناله نبود گفت:
 می¬دونم که دیوونه ¬شسدم ...می¬دونم که اینا همش حماقته ...اما خب باً
این دل بیقرار که هیچی سرش نمی¬ شه چی کار کنم ...می دونم که اصال منو
ً
نمی¬بینه ...اصسسال اون ک ا و من ک ا ...اما خوب من به همین نگاه¬ های
دورادور هم راضیم...
مریم عصبی دستانش را از ال به الی انگشتان او بیرون کشید و گفت:
 بدبخت داری با خودت چی کار می کنی؟ ببین مثل میت شدی ...انگشتاتسرد و یخه ...آخه این عشقه که تو داری ...مردم هم عاشق می¬ شن این خانم
هم عاشق شده ....بابا دیوونه ،چه جوری حالیت کنم اون تو رو...
میان کالمش دوید و گفت:
 تو رو خدا بسسسسه مریم ،هر چی بگی درسسس ته ،ح قه ا ما چی کار کنم؟نمی¬تونم ...احسسساس می¬کنم قلبم بدون اون ضسسربان نداره ...االن دو روزه
ک ند می¬ز نه ...جون راه رفتن ندارم ...من می¬دونم در حدش نیسسستم،
می¬دونم که اون رو عرشه و من رو فرش ...اما...
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مریم با حرص نگاهش را از او گرفت و گفت:
ً
َ
 اصال به درک ،مثل این که تو گوش...خ ...استغفرا ،...آخه دختر خوب تو کهه مه چی رو می¬دونی و خودتم قبول داری چرا داری با خودت این جوری
میکنی؟
حریر بی توجه به او از جا بلند شد و به سمت ورودی دان شگاه راه افتاد .مریم
پشسسی مان از کالمی که به کار برده بود به دن بالش دو ید و پن ه در بازویش
انداخت و گفت:
 وایسا ببینم ،داری ک ا می¬ری؟این بار اشک تا پشت پلک¬هایش آمد و کافی بود پلک برهم زند تا چهره¬اش
بارانی شود .به سختی بغض گلویش را فرو داد و زیر لب زمزمه کرد:
 خونه. ِد ...آخه خره ...چرا حرف تو اون کله¬ت فرو نمی¬ره؟نگاه پر از غمش را به او دوخت گفت:
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 کاش یه کم درکم می¬کردی .یه کم منو می¬فهمیدی.و باالخره طاقت از کف داد و اجازه جاری شسسدن اشسسک¬هایش را داد .مریم
پشیمان¬ از کالمش با کف دست محکم بر دهانش کوبید و گفت:
 با با من غلط کردم ،ببین آ...آ ...ا گه من دی گه چیزی ب هت گفتم ،نریز ایناشسسکا رو حریر ...به خدا جیگرمو خون کردی ...وقتی این حال و روزت رو
می¬بینم دیوونه می¬شم...
و محکم او را در آغوش کشید .گرمای آغوش مریم باعث شدباشدتی بیشتر از
قبل اشسسسک بریزد ...دقایقی گ شسسست تا کمی آرام گرفت .اما این بار مریم
فین¬فین کنان در گوشش زمزمه کرد:
 حریر ،آریا!این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
آن چنان با شسسنیدن نام آریا به عقب چرخید که درد بدی را در ناحیه¬ی گردن
احساس کرد .به خدا که آریا جان بود ،آریا نفس بود ،برای اوی بی¬نفس...
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و ضربان بود برای قلبی که داشت از کار می¬افتاد  ...باورش نمی¬شد آریا در
چند قدمی او در حال سالم و احوال¬پرسی با دوستانش است و روحش خبر
نداشسسست در دو قدمی¬ش دختری برای دیدنش پرپر می¬زند .خبر نداشسست
قلبی که دو روز بود به زور می¬زد و قامتی که به زحمت سسسرپا ایسسستاد بود با
دیدن او جانی دو باره گرفته اسسسست .حاال حریر با نفس¬ های عمیق تند¬تند
هوای حضور او را می¬بلعید .تازه می¬فهمید در این دو روز چه قدر کم آورده
است .توان و نیرویی ع یب در زانوهای لرزانش احساس می¬کرد .با صدای
مریم به خود آمد:
 چیه عشقت و دیدی اشک و آهت تموم شد؟بی¬اراده لبخندی بر لبانش نشست .دست او را محکم گرفت و گفت:
 بیا بریم اونور. ای بابا ...معلوم هسسسست تو چه مرگته؟ ...بابا این پسسسره همونیه که پندقیقه¬ی پیش داشتی براش اشک می¬ریختی.
کفری لبش را به دندان گزید و با تحکم گفت:
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 مریم تو رو خدا بریم... من یکی که از کارای تو سر در نیاورم...دست مریم را کشید و با ع له از کنار آریا و دوستانش دور شدند ...همین که
کمی دور شدند ،نفسی از روی آسودگی کشید و با چشمانی که از خوشحالی
برق می¬زد گفت:
 خدایا شکرت ...همین که سالمه ممنونتم.کف د ست مریم محکم به پ شت سرش کوبیده شد و با لحنی تم سخر آمیز
گفت:
 حقا که همون حیوون گوش درازی .ببین چه طور ما رو مچل خودش کرده...مقعنه¬ی بهم ریخته¬اش را مرتب کرد و به سسمت سساختمان دانشسکده به راه
افتاد .مریم به دنبالش دوید و لبخند¬زنان گفت:
 -چیه دوباره درس¬خون شدی ...تو که داشتی می¬رفتی خونه؟
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لبخندی شیطنت آمیز گوشه¬ی لبانش نشست و گفت:
ً
 االن دیگه خونه کاری ندارم ...اصال االن هیچ غمی ندارم...ابروهای نازک و قیطانی مریم باال پرید و لبخندزنان به سمتش رفت و گفت:
 پس بزن بریم.***

وارد کوچه تنگ و باریک شد .رگه های سرخ رنگی از غروب خور شید در دل
آسسسمان نقش های زیبایی انداخته بود و هوا رو به تاریکی می رفت  ...کوچه
هنوز هم شسسلوو و پر رفت و آمد بود ...نگاهش به سسسمت ک ه ای از بچه ها که
انتهای کوچه دورهم جمع شسسده بودند و بازی می کردند کشسسیده شسسد  ...با
گردنی کشیده دنبال برادرکوچکش که تا این موقع در کوچه پالس بود گشت...
امیر ت ل با دیدن نگاه او رو به حسام کردو گفت:
 -هی حسام آب یت داره پی ات می گرده ...
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حسام که تمام توجه اش به بازی بود سر بلند کرد و با دیدن حریر گفت:
 تو حواست باشه تا من بیام  ...ن اری سرت کاله ب ارنا ...و از جمع جدا شد و همانطور که شلوار رنگ و رو رفته اش را باال می ک شید،
به سمت خواهرش دوید ...
حریر ابروهایش را از هم باز کرد و ازپشت پلک های پر مژه اش گفت:
باز که تو کوچه ای...حسام دندان قروچه ای کرد و با حرص گفت:
 دلم می خواد  ...گور باباش کرده  ...اگه یه بار دیگه چغولی کنه ...حریر انگشت روی بینی اش گ اشت و گفت:
هیش ...می خوای مثل پریشب بابارو به جونمون بندازه ...حسام با دندان های کلید شده گفت:
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 یه روزی خودم می کشمش ...از غیرت قلمبه شده ی برادرش،لبخند نمکینی بر لبهای حریر نشست و گفت:
 مگه پشه ست؟؟و زیر چشسسمی نگاهی به اندام ریز نقش برادر کوچکش انداخت  ...اندامی که
همین دو شب گ شته زیر دستان پدرش سیاه و کبود شده بود  ...سوزشی در
جانش ن ش ست  .در ست همان جایی که آثار شیلنگ باقی مانده بود  ..د ست
حسام را گرفت و گفت:
بیا بریم تو  ...زودباش ..حسام بادی به غبغب انداخت و گفت:
 تو برو منم یه کم دیگه میام ...با بی قراری به چهره ی آفتاب سوخته و نترس برادرش نگاه کرد و گفت:
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حسسسام تو رو خدا ...بازم دلت کتک می خواد؟  ...ببین جونت سسسیاهه بازمروت کم نمیشه؟
حسام با تخسی سری باال انداخت و گفت:
 نچ...کلید را در قفل انداخت و وارد حیاط شسسد  .کسسسی در حیاط کوچک خانه نبود
.آرام گامی به جلو برداشت و رو به برادرش گفت:
 تو رو خدا زود بیا  ..باشه داداشی ؟حسسسام باشسسه ای سسسرسسسری گفت و به سسسمت انتهای کوچه دوید  ..هنوز در را
پشت سرش نبسته بود که صدای زری در گوشش پیچید:
 به به خانوم مهنس ،بعد از این  ...باالخره دسسست از یللی تللی برداشسستی وتشسسریف آوردی خونه  ..خانوم قدم رن فرمودین  ...پا رو تخم چشسسمای بنده
گ اشتین ..
حریر بی صدا آب دهانش را قورت داد و با ضعفی که ته دلش می نشست ،آرام
جواب داد:
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سالم مامان زری ...کالمی که از آن بیش از اندازه متنفر بود  ..اما به اجبار پدرش باید زری را به
این نام صدا می زد ..
زری دست به کمر زد و هیکل چاق و فربه اش را تکانی داد و بالحنی طلبکارانه
گفت:
 سالم و زهر مار  ...سالم و حناق  ...من موندم این دانشگاه رفتنت واسه چیه ...اصسسال نمی دونم چرا باید این حسسسین خیر ندیده این همه پول بی زبون رو
خرج توی دست و پا چلفتی کنه  ...که چی خانم می خواد بره دانشگاه  ...می
خواد مهنس ب شه  ...می خوام صد سال سیاه ن شه  ...اون زنیکه هم وا سه ما
وصیت کرده ...
انگار کسی ته دلش را هم زد  ...طاقت این یکی را نداشت  ..توهین به مادرش
!
زری دست گ اشته بود روی نقطه ضعفش  ...درست جایی که بی شک حریر
از آن نمی گ شت  ..جواب تا نوک زبانش باال آمد  ...اما با یادآوری ح سام ،
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حناق شسسد و بیگ گلویش چسسسبید  ...اگر جواب می داد زری تا سسساعتی دیگر
زهرش را می ریخت و با آمدن پدرش بی شسسک این حسسسام بود که تاوان بلبل
زبانی او را می داد  ...مگر همین چند شسسسب پیش نبود که زری تالفی حرف
درشتش را سر حسام بیچاره خالی کرده بود و آن قدر چغولی برادر کوچکش را
کرده بود که پدرش تا جایی که می خورد ح سام را زده بود و وقتی خوا سته بود
جلوی او را بگیرد ،خودش بیشتر از حسام کتک خورده بود .به همین خاطر،بی
جواب از کنار زری گ شت و وارد خانه شد  ..زری زیر لب ناسزای رکیکی داد
و به سسسمت شسسیر آب رفت  ..تمام تنش از حرص می لرزید  ...اما باید تحمل
می کرد  ..تحمل می کرد و آخرین خواسته ی مادرش را اجابت می کرد  ..می
دانست زری آن قدر آزارش می دهد تا بخواسته اش تن دهد  ...اما حریر بیدی
نبود که با این بادها بلرزد  ...او به مادرش قول داده بود  ..چیزی تا رسسسیدن به
آرزوهایش نمانده بود و باید تا آن موقع دندان به جگر می گ ا شت  ...چادر از
سر بردا شت و روی رخت آویز کنار اتاق آویزان کرد ..هنوز دکمه هایش را باز
نکرده بود که زری وارد اتاق شسسد و به سسسمت کمد رفت  ...تمام نفرتش را در
نگاهش ریخت و از پ شت سر به اندام ناقص او نگری ست  ..نمی دان ست این
زن چه در چنته دارد که پدرش آن قدر عبد و عبیدش است ...فقط خدا را شکر
می کرد که هنوز زری نتوانسته کامال جای مادرش را دل پدرش بگیرد وگرنه که
باید قید درس و دانشسسگاه را می زد ...زری در کمد را باز کرد و تلی از لباس
های پدرش را میان اتاق ریخت و گفت:
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 اینا رو اتو بزن  ..بعدم شسسام عدس بار گ اشسستم  ...بابات تا یه سسساعته دیگهپیداش میشه  ...شامم دست خودتو می ب*و*سه...
و به سسسمت اتاق خودش رفت  ...اما قبل از ورودش به اتاق قوسسسی به گردنش
داد و گفت:
بهتره اول شامو رو به راه کنی بعد به اینا برسی  ...باباتو که میشناسی.*******
سرش را روی بالش جابه جا کرد و نگاهش را به سقف دوخت  .تمام لحظات
شسسب را به این لحظه فکر کرده بود .به لحظه ای که با خیالی آسسسوده در تنهایی
شسسب  ،میان رختخوابش به آریا فکر کند  ...به عشسسقی که وجودش را پر کرده
بود ،عشقی ممنوعه اما شیرین ...همیشه وقتی به این جای افکارش می رسید
ع صبی می شد و به قولی همه ی افکار دلن شینش زهر می شد  ...ا صال آریا با
آن اتومبیل آخرین سیستم و آن تیپ و قیافه چه به او؟! اما دل بود دیگر و نمیشد
کاری کرد ...
چشسسم بسسست ...تصسسویر آریا همه چیز را تحت الشسسعاع قرار می داد  ،حتی
بدجن سی های ذاتی زری را  ...زری که این روزها بد روی اع صابش بود  ...از
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وقتی ندیده و نشنیده خواستگاری برادر زاده ی او را رد کرده بود زری از این رو
به آن رو شده بود  ...البته نه این که قبال زری خوب بوده با شد ،نه! اما دیگر به
بدی این روزها هم نبود  ...به پهلو چرخید و دوباره تصسسویر آریا پشسست پلک
هایش جان گرفت ...قد بلند و چهار شانه  ..ا صال غرور و صالبتش حریر را
دیوانه کرده بود!  ...با یادآوری اخم های همیشسسه درهم و چهره ی ج ابش آب
دهانش را قورت داد و از این پهلو به پهلوی دیگر چرخید  ...با هر بار یادآوری
قلبش به شدت در سینه می کوفت و نفسش تکه تکه می شد ...تحمل این همه
هی ان را ندا شت  ...لحاف را مچاله کرد و در آغوش گرفت  ..سرش را در آن
فرو برد و زمزمه کرد:
 خیلی دوسسستت دارم آریا کاش می تونسسستم یه جوری بهت بگم ...کاشخودت از نگاه های زیر زیرکیم می فهمیدی ...
نف سش را با آهی پر از ح سرت بیرون داد .لحافش را باز کرد و بدن خ سته اش
را زیر آن کشسسید ...لبخند هنوز روی لبهایش بود که کم کم با یاد و خیال آریا،
خواب چشمانش را در ربود ...
×××××××××
زری هیکل چاقش را تکانی داد و رو به حسین که در فکر فرو رفته بود و کم کم
پلک هایش بسته می شد ،گفت:
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 به چی فکر می کنی ؟حسین خواب آلود پشت به او کرد و جواب داد:
هیچی  ..بگیر بخواب ...زری کالفه از حرفی که می خواسسسست بزند ،با ترسسسی که از عکس العمل او
داشت ،نفسی عمیق کشید و گفت:
 حسین؟حسین بی حوصله جواب داد:
چیه؟ چرا نمی ذاری ک ه ی مرگمو ب ارم  ...باز از کی شسسکایت داری ؟ اونحسام ننه مرده رو که پریروز آش و الش کردم  ...باز چیه؟ کی چی کار کرده؟
زری که قصد داشت امشب به هدف اصلی اش برسد و آن چه مقصودش بود
را بیان کند با نرمشی خاص کنار گوش او زمزمه کرد:
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آخه من کی گفتم بری بچه رو اون وری بزنی ؟ من فقط گفتم ح سام دایم توکوچه ست  ...من نمی تونم جمعش کنم ...
حسین متع ب از این همه انعطاف به سمتش برگشت و همان طور که خیره به
او می نگریست گفت:
 تو پریروز این جوری و با همین لحن به من گفتی ؟ آلزایمر گرفتی ؟زری که آرامش او را دید با ناز پشت چشمی نازک کرد و گفت:
خبه حاال تو هم  ...اگه گفتی چی می خوام بهت بگم ...حسین پلکش را محکم به هم زد و جواب داد:
خدا می دونه چه درخواستی داری  ...زودتر بگو می خوام بخوابم...زری که کامال خود را به هدف نزدیک می دید با عشوه گفت:
َ
 -اصال نخواستم ...اه..
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همان که خواست بچرخد و پشت به او کند بازویش در حصار انگشتان حسین
قفل شد ..او خوب این مرد را می شناخت...
 حاال چی می خواستی بگی این همه نازو ادا میای؟لبخند بر لبهای زری نشسسسسست و هیکل چاقش را چرخاند و در آغوش او جا
گرفت و گفت:
هیچی بابا زدی تو ذوقم دیگه  ،می خواستم بگم خیلی دوست دارم ...حسین کمی سرش را باال آورد و باابروهای باال پریده گفت:
جل الخالق ...آفتاب از کدوم طرف در اومده مهربون شدی؟زری زیر خنده زد و با لحنی که شگردش بود گفت:
 وای حسین خیلی بانمکی ...اصال به ما نیومده عاشقی کنیم ..لبخند محوی بر لبان مرد خ سته ی رو به رویش ن ش ست  ...ح سین انگ شت
روی گونه ی پر گوشت و ت ل او کشید و گفت:
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 منم که خر ...حالیم نیست دیگه ...بگو اون اصله کاری رو ...برق شیطنت در چ شمان زری ن ش ست و همان طور که از آغوش او بیرون می
آمد در رختخواب می نشست گفت:
 ببین این حرفی که می زنم واسه خودم نیستا...حسین در جایش نیم خیز شد و با تحکم میان کالم او پرید و گفت:
ببینم نمی خوای که دوباره بحث خواستگاری رو پیش بکشی  .ها؟زری در دل ناسزایی به حریر داد و با همان لحن مظلوم جواب داد:
 خودت که علیرضا رو می شناسی  ...چرا که نه  ...به خدا از این بچه پاک تردیدی؟
و در دل تکرار کرد" پسره ی نفهم واسه من عاشقه این ایکبیری شده"
حسین سری تکان داد و گفت:
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 بابا چرا نمی فهمی حریر داره درس می خونه  ..در ضسسمن نمی خوام بدونرضایت خودش شوهرش بدم  ...حداقل این یه کار رو به مادرش بدهکارم ..
زری که دیگر حرصی شده بود و تحمل مخالفت او را نداشت با غضب گفت:
 ا صال به درک ...من نمی دونم این علیر ضای گور به گوری از چیه این شیربرن خوشش اومده  ...به خدا اگه برام انقدر عزیز نبود صد سال سیاه حرفشم
نمی زدم  ...اما حیف که دل بچه گیره ...

من خودمم علیرضا رو قبول دارم اما نمی خوام حریر رو زور کنم  ...تو هم یهبار جوابشونو بده برن پی کارشون ...
وا بال به دور ...یه جور میگی برن پی کارشون  ...صبر کن یه زن بگیرم براشلعبت ..
حسسسین خسسسته از حرفهای کینه توزانه ی زری دوباره در جایش دراز کشسسید و
گفت- :بگیر بخواب حاال یه چی میشسسه  ...ب ار یه کم بگ ره  ...دوباره خودم
بهش می گم  ..نمی خوام سر قوز بیفته ...
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زری لب هایش را با خوشحالی به دندان گرفت و میان آغوش او خزید و گفت:
الهی قربونت برم ،خیلی مردی ...حسین از فرصت استفاده کرد آرام در گوشش زمزمه کرد:
تو هم انقدر اذیتش نکن  ...ب ار دختره یه نفسی بکشه ...چی کارش دارم اون که همش به درس و دانشگاهشه ..آره تو راست می گی  ...حاال بخواب منم دیگه دارم از بی خوای میمرم ..زری بیشتر در میان بازوهای قوی همسرش فرو رفت و خوشحال از رسیدن به
هدفش به خواب فرو رفت ...
***********
پست دو)
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لقمه را در دهان گ اشت و بی میل جوید  ...نگاه چپ چپ و تیز زری آزاراش
می داد  ..حسام با دست به پایش زد و او را از فکر بیرون کشید  ...در جوابش
پرسید:
چیه؟حسسسسام با چشسسم و ابرو اشسسساره کرد تا لقمه ای دیگر برایش بگیرد ...حریر با
مهربانی لقمه ای از نان و پنیر گرفت و به دستش داد و کنار گوشش زمزمه کرد:
 مثال مرد شدیا...ح سام کودکانه شانه هایش را باال انداخت  ...مگر چند سالش بود این برادر؟
تمام مادرانه هایش را از حریر دیده بود  ...مادر او را به دسسستان کوچک خواهر
س رده و از دنیا رفته بود  ...دلش ضعف رفت برای برادر کوچک بی مادرش ...
دست دور شانه ی او انداخت و کمی او را به سمت خودش کشید و ب*و*سه
ای محکم روی سرش نواخت  ...نگاه تیز زری وجود هر دو را خش ک شید...
پشت چشمی نازک کرد و گفت:
 -به جای این که لی لی به ال الش ب اری یه کم ادب و تربیت یادش بده ...
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حسام بی ادبانه زیر لب غرید:
 به تو مربوط نیست ...رنگ زری سرخ و سفید شد  ...سرفه ی پدر که از دستشویی بلند شد ،حریر
احساس خطر کرد و قبل از هر عکس العملی از جانب زری رو به او گفت:
باشه حواسم بهش هست ...و آرام به او ت کر داد:
حسام بی ادب نشو ...زری با ناراحتی از جا بلند شد و با کنایه ای آشکار گفت:
اره معلومه  ...ببین کی بهت گفتم  ...بعدا نیایی طلبکاری ها...حریر دوباره نگاهش را به سمت حسام چرخاند و لب زد :
-این چی می گه ؟
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حسسسام بی تفاوت لقمه ای را که خودش گرفته بود در دهان چ اند و همان طور
که سعی در جو یدنش داشت جواب داد :
ولش کن  ...اگه می ری پاشو با هم بریم ،مدرسه ام دیر شد ...هر دو بالفاصله از سر سفره بلند شدند  ...هیچ کدام چشم دیدن ناز و اداهای
زری را سر سفره نداشتند  ...همزمان حسین از دستشویی خارج شد و با دیدن
هر دو نگاهش به سمت سفره رفت  ...هر دو آرام سالم کردند  ...هنوز پدر با
آن ها سر سنگین بود ...همی شه همین بود ناراحتی و ندامتش را با اخم و تخم
نشان می داد و سکوت می کرد و در خود فرو می رفت  ...حسام که به سمت
اتاق رفت حسین صدایش زد  ...پسر نوجوان در جایش ایستاد اما برنگشت ...
حسین رو به حریر گفت:
 ماهیانه تونو گ اشتم سر طاقچه  ...برش دارین ...و به سمت سفره رفت و کنار آن نشست  ...زری استکانی چای ریخت و داخل
سسسفره مقابلش گ اشسست  ...حریر به سسسمت طاقچه رفت و دسسسته ی باریک
ا سکناس تا خورده را از لبه ی آن بردا شت ...زیر لب ت شکری کرد و به سمت
اتاق رفت  ...حسام پشت سرش وارد اتاق شد و با اشاره به پول های در دست
خواهرش گفت:
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حریر این ماه یه کم بیشتر بهم پول می دی ؟حریر دسته ی پول را باز کرد و شمرد  ..بیست اسکناس هزاری  ...ماهیانه ای
که ذره ذره ی آن برایش مهم بود  ...پولی که باید تا آخر ماه او را تا آن سر شهر
می برد و بر می گردا ند و حاال برادر کوچکش کمی بیشسستر از حقش می
خواست ..مردد زیر چشمی نگاهی به چهره ی مظلوم حسام انداخت و گفت:
 مثال چه قدر ؟حسام لب هایش را به هم فشرد و متفکرانه جواب داد:
 بده دیگه الزم دارم ...حریر جلو آمد و گفت:
 واسه چی می خوای؟حسام ناراحت و دلخور جواب داد:
َ
-اه  ...چرا همش سین جیمم می کنی الزم دارم دیگه ...
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حسی حریر را واداشت دوباره و محکم تر از قبل ب رسد:
این جواب من نبود  ...گفتم واسه چی می خوای...نگاه خون سرد ح سام آزارش می داد  ...این روزها ع یب حال و هوای برادرش
تغییر کرده بود  ..غد بازی هایش گاهی اوقات او را هم کالفه می کرد چه برسد
زری را که مطمئن بود هیچ کدام را دوسسست ندارد  ...جلو رفت و هر دو شسسانه
های برادر دوازده ساله اش را با پن ه هایش گرفت  ...کمی سرش را پایین آورد
تا هم قد او گردد طوری که صسسورتش مقابل چهره ی او قرار گرفت ...چشسسمان
زیبایش را به چشمان او دوخت گفت:
 فقط می خوام بدونم وا سه ی چی می خوای ...حا ضرم از سهم خودم بزنم ...پس مرد و مردونه بهم بگو ...
لبخند نرمی بر لبان حسام نشست و بی آن که نگاه از چشمان او بگیرد گفت:
 -نمی تونم بهت بگم اما به شرفم قسم چیز بدی نیست ...
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لبخند با جمله ی حسام ،تا پشت لب هایش آمد اما با جمع کردن آن ها اجازه
ی ظاهر شسسدن را نداد  ...حرف زری بدجور ذهنش را پر کرده بود  ..اما ذات
برادر کوچکش را خوب می شسس نا خت سسسهم همیشسسگی او را داد و دو بر
اسکناس هم اضافه داد و گفت:
 کافیه ؟حسام نگاهی به اسکناس های اضافه کرد و انگار که داشت چیزی را در ذهن
حساب و کتاب می کرد با خوشحالی گفت:
 دستت درد نکنه آب ی  ...خیلی ماهی...و د ست دور کمر خواهرش حلقه کرد ...د ست های او هم همزمان دور شانه
های حسام حلقه شد  ...بغضی خاص از آن نوع بغض های شیرین و دلنشین
در گلویش ن ش ست  ...خدا را شکر کرد که ح سام را دارد و حا ضر نبود او را با
هیچ چیز در این دنیا طاق بزند ...
××××××××××
بعد از جدایی از ح سام که به سمت کوچه ی مدر سه اش دویده بود به سمت
خ یا بان اصسسلی راه اف تاد ...هنوز به سسسر کوچه نرسسس یده بود که در خلوتی
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صسسبحگاهی محکم به عقب کشسسیده شسسد  ...درسسست وقتی از پشسست به دیوار
کوبیده شسسد تازه توانسسست چهره ی ناراحت مرد مقابلش را تشسسخیص دهد...
نفس در سینه اش حبس شد ...قادر به تکلم نبود  ...خیره و ترسیده به چشمان
سرخ و به خون ن ش سته ی جوان مقابلش چ شم دوخت  ..مرد جوان با دندان
های کلید شده غرید:
حریر این جواب نه چی بود؟ مثال داری با کی ل می کنی ؟ با ع مه ام یاخودت؟

حریر تن خود را از دیوار جدا کرد و گفت:
 چند دفعه باید بگم ازت خوشم نمیاد ...این چه ربطی به عمه ات داره؟علیر ضا پوزخندی زد و خیره ی چ شمان زیبایی که برای شان جان می داد شدو
گفت:
تو ازش متنفری  ...اینو از منی ب رس که تو این چند سسسال ریز به ریز وجودتومی شسسناسسسه  ...حاالم می خوای منو به خاطر اون کنار ب اری  ...چرا حریر ؟
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چرا  ...مگه نمی بینی من دیوونه تم  ...من همه جوره می خوامت  ...حریر با
زندگی مون ل و ل بازی نکن  ...من عاشقتم حریر ...
چیزی در قلبش باال و پایین شد ...جمالت ملتم سانه ی علیر ضا وجودش را
لرزاند ...او عاشسسق بود  ...اما عاشسسق مردی دیگر  ...همین حس و حال را او
نسسسبت به آریا داشسست ...اما نمی توانسسست کاری کند  ...دلش به جای دیگری
و صل بود .از کنار نگاه ملتمس او گ شت  ...علیر ضا به دنبالش دوید و عطر
چادرش را به م شام ک شید  ...دلش پیش این دختر بود  ...در ست از روزی که
عمه اش پا به خانه ی آن ها گ اشسسته بود ،دل علیرضسسا به گرو رفته بود  ..حریر
بی توجه به او به سسسمت خیابان اصسسلی رفت و بادیدن اتوب*و*س گام هایش
سسسرعت گرفت اما دوباره بازویش به عقب کشسسیده شسسد و رخ به رخ علیرضسسا
ایستاد ...نفس های هر دو تند و ملتهب شده بود  ...علیرضا عاشقانه نالید :
 یه جواب بهم بده حریر؟سرش را به نشانه ی منفی تکان داد و بی رحمانه جواب داد:
 نمی تونم بهت فکر کنم...و در میان بهت و حیرت او به سسسمت اتوب*و*س سی که در ایسسستگاه توقف می
کرد دوید ...
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***********
پست سه)

آریا کیف دستی مشکی رنگش را کنار صندلی گ اشت و نشست .پای راستش
را با ژستی خاص و مغرورانه روی پای دیگر انداخت .به ظاهر ع صبی و کالفه
به نظر می رسید ...دست در جیب پیراهنش کرد و خودکارش را بیرون کشید و
همان طور که گوشسسه ی لبش را می جوید با ته آن آرام روی دسسسته ی صسسندلی
ضرب گرفت  ...هنوز ا ستاد نیامده بودو سر و صدای همکالسی هایش همه
ی کالس را پر کرده بود  .محمود با دیدنش از ته کالس بلند شد و دو ردیف را
طی کرد و روی صندلی کنارش نشست و گفت:
 چیه رفیق بازم که دمغی؟شانه ای از روی بی تفاوتی باال انداخت و جواب داد:
 -ول کن بابا ...
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محمود سریش شد و گفت:
 جون آریا بازم با مامانت زدید به تیپ و تاپ هم؟آریا چشمانش را به تخته دوخت و گفت:
فقط حرف خودشو می زنه  ...پاک دیوونه ام کرده ...همزمان حریر وارد کالس شسسد و به دنبال مریم چشسسم چرخاند اما نگاهش با
نگاه آریا در آمیخت  ...آریا لحظه ای خیره ی چشسسمان او شسسسد ،اما حریر
بالفاصسله چشسم برگرفت و به سسمت صسندلی ردیف جلو رفت و نشسسست...
قلبش محکم در سینه می کوفت  ...امروز ع ب روزی بود  ...آن از اول صبح
که علیرضسسا آن گونه مقابلش در آمده بود و فکرش را به هم ریخته بود ،این هم
از آریا که بعد از مدت ها نادیده گرفتنش این جور کن کاوانه نگاهش کرده بود
...دسسستش را از زیر چادر روی قلبش گ اشسست تا کمی آرام بگیرد اما مگر می
شد  ...امروز برای اولین بار دیده شده بود  ...نف سش را نرم و بی صدا بیرون
داد و منتظر مریم نشست  ...دلش می خواست بهانه ای جور می شد تا برگردد
و باری دیگر چهره ی آریا را ببیند...دلتنگ بود ،دلتنگ کسسسی که هر روز با
بهترین لباس ها و مدل های روز در دان شگاه ظاهر می شد ...عا شق این همه
خوش تی ی بود و به نظرش خوب و خوشایند می آمد ...آریا همیشه با اتومبیل
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های مدل باال ثروتش را به رخ دیگران می کشید  ...اما در نظر حریر هیچ کدام
به اندازه ی خود او با ارزش نبود ...او عاشق آریایی بود که شاید از نظر دیگران
خودخواه و از خودمت شکر می نمود اما برای او فقط یک مرد ج اب و دلن شین
بود ...همیشسسه از دید یک عاشسسق عیوب به چشسسم نمی آید و حریر هم از این
قائده مسسستثنی نبود  ...در همین لحظه مریم وارد کالس شسسسد و با دیدن او به
سمتش رفت  ...لبهای حریر به لبخندی زیبا مزین شد و از جا بلند شد ...آریا
متع ب از این ه مه زی بایی ،خیره به هر دو نفر ن گاه می کرد  ...محمود با
مشتی آرام به بازویش کوبید و پچ پچ وار گفت:
ُ
چیه کپ کردی؟نگاه ماتش رااز تصویر مقابل گرفت و رو به محمود پرسید:
 این دختره جدیده ؟ نه بابا  ...از اول ترم ندیدیش ؟ ...پس معلومه مامانت بدجور مختو تیلیتمی کنه که دیگه متوجه اطرافت نیسسستی  ...ناکس خیلی خوشسسگله اما به هیچ
کس راه نمیده  ...خیلی سر سنگینه ..
آریا یک تای ابرویش را باال انداخت و متفکرانه گفت:
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ً
جدا؟محمود متع ب نگاهش کرد و گفت:
چی تو اون کله ات می گ ره ؟لبخندی محو بر لبان آریا نشسسسسست و بی آن که چشسسم از نیم رخ زیبای حریر
بردارد زمزمه کرد:
 خیلی چیزا...مریم چیزی در گوش حریر گفت و با جواب او جیغ مانند صدایش کرد:
 حریر!آریا که تمام مدت حواسسش به دخترک بود زیر لب نام دخترک را مزه مزه کرد و
گفت:
-اسمشم مثل خودش لطیفه...حریر!
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××××××××
اسسستاد که وارد کالس شسسد تقریبا همه ی حواس ها جمع او و درس شسد ...اما
هوش و حواس حریر ع یب در گیر پسری بود که چند صندلی عقب تر نشسته
بود و تمام مدت سنگینی نگاهش را حس می کرد .در دلش آ شوبی برپا بود و
همین باعث می شد هیچ از درس متوجه ن شود  ..سعی دا شت دایم چهره و
تیپ امروز آریا را مقابل چشسمانش به تصسویر بکشسد ...آن چشسمان سسیاه که
امروز برای لح ظاتی کو تاه به چشسس مانش زل زده بود حالش را خراب تر از
همیشسسه کرده بود ...با تکان دسسستی از افکارش بیرون آمد  ...مریم بود که او را
متوجه کالس می کرد:
 چته تو دختر؟ دوبار استاد نگاهت کرده انگار با چشمای باز خوابیدی...چشمانش را در حدقه چرخاند و گفت:
باشه  ...یه کم حواسم پرت شد...مریم نیشخندی زد و زیر لب گفت:
-خیلی عاشقی ...
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خوشش آمد و به همان فرم جواب داد:
 خیلی ...مریم زیر لب غرید :
 پررو.....
کالس که تمام شد و ا ستاد بیرون رفت م شغول جمع کردن و سایلش شد ...
مریم رو به او کرد و آرام پرسید:
امروز چت بود تو ؟همان طور که جزوه اش را داخل کیف می گ ا شت با صدایی پایین تر از حد
معمول جواب داد:
-هیچی بابا  ..علیرضا صبح تو کوچه جلومو گرفت...
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مریم متع ب پرسید:
دروو؟ ای جان باالخره این پسر یه جنمی از خودش نشون داد...کفری لب به دندان گرفت و در جواب مریم گفت:
 حالم از خودشو و اون عمه ی عفریته اش بهم می خوره ...مریم جدی و مثل همیشه عاقالنه گفت:
 خودتم می دونی که علیرضسسا خیلی پسسسر خوبیه  ...پس لطفا اونو به آتیشعمه ش نسوزون...
حریر که با یاد آوری علیر ضا و حرف هایش کم کم حال خو شش را از د ست
می داد جواب داد:
 نمی دونم  ...اما خودت می دونی که من هیچ حسی بهش ندارم...مریم خود را بی شتر به او نزدیک کرد و با صدایی که سعی می کرد بیش از حد
معمول پایین باشد گفت:
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ولی من هنوزم معتقدم علیرضا برای تو بهترین گزینه ست  ...حریر بچه نشو ...فکر کردی این پسسسره با این همه دک و پزش نگات می کنه  ...این اصسسال یه
بار تو رو نگاه کرده؟خیلی سسسساده ای دختر چرا یه کم واقع بین نیسسستی ؟ چرا
همش می خوای تو خواب و رویا سیر کنی...
با شنیدن این کلمات که خود نیز به درست بودنش واقف بود بغض گلویش را
گرفت و گفت:
بس کن مریم  ...خواهش می کنم بیشتر از این دلمو اتیش نزن ...از جا بلند شسسد و کیفش را از زیر چادر روی شسسانه اش انداخت و خواسسست از
کالس بیرون برود که مریم بازویش را محکم گرفت و گفت:
 باشسسه  ...باشسسه  ...بیا بریم بیرون یه چیزی بخوریم ،آروم شسسو بعد حرف میزنیم...
هر دو از کالس بیرون رفتند اما متوجه نگاه های خاص آریا به خود نشسسدند...
×××××××××
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د ستش را زیر شیر آب برد و م شتی به صورتش پا شید  ..خنکای آب کمی از
التهاب درونش کاست  ...مریم ناراحت نگاهش می کرد اما جرات حرف زدن
نداشت  ...دوستش را خوب می شناخت  ...به نظرش حریر واقع بین نبود ..او
پر بود از رویاهای گمشده ...در برابر عشقی که به آریا پیدا کرده بود رسما غیر
منطقی رفتار می کرد و واقعیت را قبول نداشسسست .بارها سسسعی کرده بود او را
متوجه اختالف طبقاتی که بین او و آریا وجود داشسسست کند ،اما حریر ادعای
عاشسسقی داشسست و زیر بار حرف های درسسست و منطقی او نمی رفت  ...کالفه
دستی به صورتش کشید و آن چه در دل پنهان کرده بود را بر زبان راند:
 تو فکر می کنی من این حرفا رو از روی حسسسادت می زنم حریر؟ آره؟ واقعااین جوری فکر می کنی...
حریر چشمان غمگینش را به او دوخت  .مریم ناراحت ادامه داد:
 واقعا که! تو چی فکر می کنی  ...اخه دختر خوب تو ماهی  ...مهربونی  ..توعمرم بهتر از تو و پاکتر از تو ندیدم  ...دلم می سسسوزه که داری راهو اشسستباه می
ری ...حریر به خدا نمی خوام ناراحتت کنم اما من یه چیزایی از این پسسسره
شسسنیدم  ...می ترسسسم بهت بگم بدتر به هم بریزی  ...تو رو خدا حریر بی
خیالش شو  ...این پسر هم کفو تو نیست ...ببین علیرضا...
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حریر میان کالمش دوید و بی توجه به اصل قضیه با حرص گفت:
آهان حتما علیرضسسا هم کفو منه آره؟ من از همه شسسون بدم میاد می فهمی ...نمی خوام تو اون خراب شسسده بمونم ...نمی خوام یه عمر شسسوهرم واسسه دوزار
پول دو دوتا چهار تا کنه  ...نمی خوام وقتی واسسسه بچه م ماهیانه کنار می ذارم
ندونه چه جوری از اون پول استفاده کنه که سر برج کم نیاره  ..نمی خوام شب
به شب لباس های کثیف و روغنی شوهرمو ب شورم و براش دم به دقیقه یه بچه
پس بندازم ....من می خوام از این زندگی فرار کنم ...نمی خوام یه زندگی مثل
مامانم داشته باشم...
مریم با چشسسمانی گشسساد شسسده نگاهش کرد  ...این دختر پر شسسده بود از عقده
های ریز و درشسست  .عقده هایی که مثل یک دمل چرکی درد داشسست و آزارش
می داد ...
*********

پست چهار)
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از در بزر و عریض دانشسسگاه بیرون رفت و کنار اتومبیلش ایسسستاد ...گوشسسی
گران قیمتش را از جیب بیرون کشسسید و دسسست روی صسسفحه کشسسید  ...داخل
باکس شسسماره ها رفت و با لبخندی که روی لب هایش جا ن می گرفت تماس
را برقرار کرد ...
جانم  ،عشقم...صدای ظریف زن که در گوشش نشست با ل تی شیرین جواب داد:
الهی قربون صدای خوشگلت برم ...زن با عشوه ای ذاتی که بند بند وجود او را به اسارت کشیده بود گفت:
 دلم برات یه ذره شده  ...پس کی میای؟میام پرینازم  ...دل منم واسسسه ت تنگ شسسده  ..دارم پر پر می زنم واسسسه عطرتنت ...
بغض در صدای پریناز نشست ...
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–آریا؟
انگار کسی چنگ زد به قلبش ...تحمل اشک های او را نداشت :
 به خدا اگه یه قطره ا شک بریزی قید همه چی رو می زنم و پا می شم میام ...دیوونه م نکن دختر  ..من همین جوریش قاطیم ...کار هر روزم جنگ و دعوا
با مامانه  ...تو دیگه منو روانی نکن  ...چند روز بود نمی اومدم دانشکده ...
پریناز بغضش را فرو داد و گفت:
 شب و روزم شده کاب*و*س  ...همش می تر سم حاج خانم به اون چیزیکه می خواد برسه ...
آریا نفس عمیقی کشید و گفت:
 من اگه می خواسسستم زیر بار حرفش برم که االن بچه م داشسست تاتی تاتی میرفت...
-آریا؟
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جونم  ...من نف سم به نفس تو بنده  ...من دیوونه تم  ...می فهمی  ...اگه اینشرط المصب نبود که االن اون جا کنارت بودم ...
آریا بهم قول بده ...باشه خانمی چشم  ...شما نگران نباش  ...یه فکری کردم  ...فکر کنم تا چندوقته دیگه پیشت باشم ..
راست می گی ؟مکث آریا باعث شد پریناز با ترس ب رسد:
 نکنه راضی شدی ؟گوشه ی لب هایش را محکم به دندان گرفت و جواب داد:
 تو ب ار من کارمو بکنم اگه تا دو ماه دیگه کنارت نبودم ازم جدا شسسو ...ولی...
-ولی چی؟
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باید بهم اعتماد کنی ...باشه ؟ -باشه عشقم...

×××××××××××

بی حو صله آچار را گو شه ای انداخت و از داخل چال بیرون آمد ...به سمت
انتهای گاراژ جایی که اتاقک مخ صوص ا ستراحت بود،به راه افتاد .وارد اتاقک
که شد  ،در آهنی آن را با حرص پشت سرش محکم بست ...با پارچه ی کهنه
ای د ستان روغنی اش را پاک کرد و به گو شه ای انداخت .لباس کار کثیفش را
از تن بیرون کشید ...عصبی و کالفه پیراهنش را به تن کرد  ...از صبح تا همان
ساعت اح ساس نفس تنگی می کرد  ..حس خفگی امانش را بریده بود  .تمام
وقت صدای حریر در سرش پیچیده بود...
" نمی تونم بهت فکر کنم "
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کالفه گوشسسه ای نشسسسسست و سسسرش را به دیوار تکیه داد...بغض بیگ گلویش را
محکم چ سبیده بود و ق صد رها کردنش را ندا شت ...چ شمانش را ب ست...
چشمان زیبای حریر پشت پلک هایش نشست.درمانده زیر لب زمزمه کرد:
 حریر...من نمی تونم...از تو گ شتن کار من نیست ..قلبش بی قرار بود  ...وقتی از ساعت شش و نیم صبح سر کوچه کشیک کشیده
بود تا حریرش بیاید ،صبورانه صبر کرده بود تا ح سام از او جدا شود  ...تنها
بهانه اش برای چ سباندنش به دیوار به م شام ک شیدن عطر تن حریر بود .د ست
خودش نبود حرص و غضسسبش ...وگرنه او را چه به خشسسم و غضسسب با حریر..
دختری که این روزها تمام فکر و ذکر روز و شسسبش بود  ...از وقتی جواب رد
شنیده بود از ناراحتی و درد همچون ماری به خود پیچیده بود...
به اولین باری که حریر را دیده بود فکر کرد  ..دختری ده سسساله با چشسسمان به
غایت زیبا و درشت  ...صورتی ظریف و پوستی همچون پنبه سفیدو لطیف...
و اوی هفده ساله که ع شق در وجودش جوانه زده بود  ...ده سال صبوری کرد
حریر
 ...ده سال با نگاه های مخفی و پنهانی دل بی قرارش را آرام ساخت ِ ...
خانه ی عمه را دوست داشت و این دوست داشتن با سال به سال قد کشیدن او
در دل علیرضا هم رشد می کرد ...باید با زری حرف می زد  ...با ورود حسن
به داخل اتاقک پلک هایش را باز کرد ...حسن جلو آمد و گفت:
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 علی باز که غنبرک گرفتی  ...اوس ناصسسر دیگه صسسداش در اومده ها  ،چرا باخودت این جوری می کنی ؟
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
با صدایی خش دار جواب داد:
 نمی خواد منو  ...می فهمی؟حسن با پشت دست روغنی اش به زیر بینی کشید و گفت:
 ای بابا ...کی تا حاال از زن جماعت وفا دیده  ...عاشسسقی کیلو چنده؟  ..ایناهمه شسسون عین همن  ...ادمو عاشسسق می کنن ...روانو آدمو داغون می کنن ...
اخرش هم با یه "نه" ادمو می برن مسسسلگ و قربونی می کنن  ...از من ب رس که
پیه ش به تنم خورده ...مگه اون شقایق عوضی نبود  ...چی کار کرد با من؟ ...
یه از ما بهترون که دید بی خیال من شد ..
چشمان علیرضا درشت شد و از جا پرید :
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 یعنی می گی ممکنه تو دانشگاه یکی رو می خواد ؟چی بگم واال  ...از اون خراب شده هیچی بعید نی ست...این پ سرای تیتیشمامانی دل هر دختری رو می برن دیگه  ...االن که هیچ دختری دنبال مرام و
معرفت نیست.
علیرضا عصبی طول اتاقک کوچک را چند بار باال و پایین رفت و گفت:
 نه حریر من ...حسن میان کالمش دوید و گفت:
این حریر من گفتنات ک شته منو؟ بابا دختره نگات نمی کنه  ..تو روت می گهنمی خوامت اون موقع تو ...
وجودش با حرف های حسسسن گر گرفت ...شسساید اگر حسسسن چشسسم بصسسیرت
داشت شعله های داو و سوزانی را که از اندام پر و قوی او زبانه می کشید را به
خوبی می دید ...محکم او را کناری زد و از اتاقک بیرون دوید  ...بی توجه به
غرغرهای اسسستا ناصسسر که با دیدنش باال گرفته بود  ،از در گاراژ بیرون زد و راه
خانه ی عمه را در پیش گرفت ...
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×××××××
پست پن م)
د سته ی جارو را به دیوار تکیه داد و کمر را ست کرد  ...کمرش تیری ک شید اما
بی توجه به درد ،نگاهی گ را به حیاط آب و جارو شسسسده انداخت  ...دو روز
آخر هفته همی شه با تلی از کار خانه مواجه می شد  ...زری از رخت چرک ها
گرفته تا رفت و روب خانه را به پن شنبه و جمعه می انداخت تا سهم بیشتری
از کار نصیب حریر گردد  ..موهای بلندش را پشت گوش زد و به سمت حوض
کوچک میان حیاط رفت  ...اما یکی از کاشی های لق و فرسوده زیر پایش باال
و پایین شد و آبی کثیفی که زیرش باقی مانده بود بیرون جهید و پایین شلوارش
را گل آلود کرد  ...ع صبی و خ سته نف سش را بیرون داد و بالفا صله به سمت
حوض رفت و کنار آن نشست  ..شیر آب را باز کرد وآبی به صورت عرق کرده
اش زد ،س س س لبه ی گل آلود شسسلوارش را با آب پاک کرد و از جا بلند شسسد ..
بعد از شستن آن همه لباس های چرک و کثیف حسام و پدرش ،که حاال روی
بند رخت خودنمایی می کرد ،حیاط را آب و جارو کرده بود  ..خسته وارد خانه
شسسد  ...خوشسسبختانه پدرش چند سسسال پیش داخل خانه را بازسسسازی کرده و
آش زخانه و دستشویی را که قبال گوشه ای از حیاط بود ،داخل خانه تعبیه کرده
بود ...با ورودش صسسسدای زری را از اتاق خواب شسسنید  ...بی توجه به او که
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م شغول به صحبت کردن با تلفن بود به سمت آ ش زخانه راه افتاد اما با شنیدن
آخرین جمله ی او در جا خشک شد ...
داداش این حرفا چیه  ...قدمتون سر چ شم  ...پس منتظریم  ...با شه داداش ...شسسما نگران نباش  ...حرف حسسسین تو این خونه ح ته ...حریرم رو حرف
باباش حرف نمی زنه  ...باشه  ...شما امشب بیا  ...ایشاال درست میشه ...
نفس در سینه اش حبس شد و تن خسته اش به عرقی سرد نشست ...با صدای
خش خ شی که از داخل اتاق آمد به سمت آ ش زخانه دوید و خود را م شغول
سسسساخت  ...می دانسسسست زری آخرین حربه اش را به کار خواهد برد ...می
خواست پدرش را در عمل ان ام شده قرار دهد  ...کاش راه گریزی از این خانه
داشسست ...کاش می شسسد رفت و دیگر بر نگشسست ...تنها چیزی که مانع از این
فکر می شد وجود حسام بود  ...هیچ وقت نمی گ اشت حسام زیر دست این
زن بماند  ...اگر رفتنی بود با حسام بود  ...حسام جانش بود  ...دستش را روی
قلب پر تالطمش گ اشسست و نفسسسی عمیق کشسسید  ...زری که وارد شسسد زیر
چ شمی به حرکات او نگری ست  ..نمی دان ست حریر از کی به خانه بازگ شته
است  ...اما فرقی هم نمی کرد  ...لب های گوشتالودش را به هم مالید گفت:
-حیاط تموم شد؟
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حریر نگاهش را از ظرفهای داخل سسسینک گرفت و به چشسسمان او دوخت و
گفت:
 آره تموم شد  ...شام چی درست کنم؟امشسسب خودم غ ا می پزم  ..داداشسسم اینا دارن میان این جا  ..تو برو یه دوشبگیر  ...خوش ندارم بوی بدنت از سه فرسخی بلند بشه ...
بی آن که توجهی به نیش زبان او کند زیر لب پرسید:
 واسه چی میان؟زری دست به کمر زد و گفت :
 دارن میان واسه گ اشتن قرار مدار...هر دو چشسسم در چشسسم خیره ی هم شسسدند  ..حریر اسسسکاظ را در ظرفشسسویی
انداخت و به سمت او برگشت:
 -من هنوزم جوابم همونه...
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اما زری فاتحانه نیشخندی زد و گفت:
 چه غلطا ...حیف که علیرضا توی تحفه خانمو می خواد و منمو این یه برادرزاده ..وگرنه می دونسسستم چه جوری حالتو بگیرم ...در ضسسمن بهت بگم بابات
در جریانه  ...پس بهتره مثل بچه ی آدم بری حاضر شی ...
حریر پر بغض لب زد:
 بابا به من قول داده بود...خیلی دلتم بخواد علیرضا داره این جوری واسه ت سینه چاک میده  ...وگرنهمعلوم نبود تا حاال زن کدوم ننه قمری شده بودی..
اما حریر نمی ایسسستاد تا این زن او را کنار برادر زاده اش سسسر سسسفره ی عقد
بنشاند..
من زن علیرضا نمی شم...چشمان زری پر شد از غضب گامی به جلو برداشت و درست مقابلش ایستاد
 ...اندام گوشتالودش از حرص می لرزید ...چشمانش را ریز کرد و خطاب به
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او گفت- :حیف ...حیف که علیرضسسسا می خوادت...نمی دونم این پسسسره ی
زبون نفهم چرا گیر داده به توی تحفه...وگرنه داشتم براش دخترایی که تو اندازه
ی یه موی گندیدشونم نیستی ...پس روتو کم کن و زیادی زبون درازی نکن ...
انقدرم اون بچه رو نچزون ...اگه زن علیرضسسا نشسسی یه روزم نمی ذارم تو این
خونه بمونی و واسه خودت ادعای مهندسیت بشه  ...بچه م علیرضا همه جوره
هواتو داره  ...اما کو فهم و شعور ...
تمام روزهای گ شته جلوی چشمانش ظاهر شد  ...دقیقا سه ماه پیش بود که
یک ضسسرب دانشسسگاه قبول شسسد ...اما زری پاهایش را در یک کفش کرده بود و
حرف خود را می زد:
 حسین اگه این دختره بره دانشگاه یه روزم من تو این خونه واینمیستم...یعنی چی خانم ؟ چه ربطی به تو داره؟به من ربط نداره ؟ ...یه بارکی بگو کلفت آوردم دیگه ...خانم من ،چی می گی شما ؟ کلفت چیه ؟من نمی دونم پای این دختره برسسسه دانشسسگاه ،من یه روزم تو این خونه نمیمونم ...
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الله اکبر ...زن حرف حسابت چیه؟ نه  ...این حرفه منه...و بعد از دو روز کش مکش با قهر به خانه ی برادرش رفته بود  ...بعد از یک
هفته درست وقتی که داشت آرامش دلچسبی را مزه مزه می کرد  ،علیرضا او را
به خانه برگردانده بود  ...زری با دیدن او در حیاط پشسست چشسسمی نازک کرده و
به سسسمت خانه رفت...اما علیرضسسا به آرامی نزدیکش شسسده و قبولی اش را در
دانشسسگاه تبریک گفته و رفته بود  ...پس از آن دیگر زری مخالفتی نکرده بود و
او با خیال راحت پا به دانشگاه گ اشته بود .
علیر ضا پ شت این ق ضیه بود و او نمی دان ست ...منکر مهربانی های علیر ضا
نبود  ...اما دلش جای دیگری بود و علیرضا سهمی از قلب او ندا شت  ...لب
باز کرد تا حرفی بز ند ا ما به یک باره فکری بکر و تازه در مغزش جر قه
زد...درست بود  ،خود علیرضا کلید حل مشکلش بود  ...لب به دندان گزید و
همان طور که از کنار هیکل درشت زری می گ شت گفت:
 -میرم دوش بگیرم...
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ابروهای زری باال پرید و به عقب برگشسست و به راهی که حریر می رفت نگاه
کرد ...کاش دخترک سرکش کمی آرام می گرفت  ...چشمان خیس علیرضا دو
روز پیش دلش را به آتش کشسسیده بود  ...چشسسمانی که پر از عشسسق بود  ...هیچ
کس مثل او علیرضا را نمی شناخت...
×××××××××
آریا گوشسسی اش را روی میز انداخت و فن ان اسسس رسسسو اش را جلو کشسسید
...محمود کنارش نشست و گفت:
 حاال چرا انقدر تو فکری؟آریا نگاه خیره اش را از فن ان گرفت و به رو به رو دوخت و گفت:
 ببین پریناز بد رو مخمه...می خوای چی کار کنی؟َ
 همه چی دسسست مامانمه  ...اگه بخوام نه رو حرفش بیارم،همه چی پر ...اهاین شرط لعنتی داره دیوونه م می کنه.
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چرا بی خیال نمیشسسی  ...خب تو که این جا همه چی داری  ...اگه بخوایهم...
نگاه سرد و بی روحش را به صورت محمود دوخت و گفت:
 نه من نمی خوام  ...نمی خوام این جا بمونم  ...پری اونور منتظر مه  ..ا مامامانم می خواد دست و بالمو این جا بند کنه  ..فقط یه شرط داره ...
خب؟ میگه زن بگیر ...بگیر و نرو  ..همه چی رو به نامم می زنه ...در چ شمان سیاهش مثل چاهی عمیق و بی انتها فقط سیاهی بود و سیاهی...
محمود مردد پرسید:
 به چی فکر می کنی پسر؟به این دختر چادریه  ...دقیقا اون چیزیه که مامانم می خواد  ...هم خو شگله ..هم چادری ...حاج خانم با دیدنش همه چی رو مال من می کنه  ...اون
موقع منم بعدش پریدم ...
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ابروهای محمود در هم شد و گفت:
 می خوای به دختره رکب بزنی؟نه بابا چه رکبی آخرش یه پولی می ذارم کف دستش  ...سر و وضعشو ندیدی؟ معلومه بچه ک است .بدجور فکرمو مشغول کرده ...
محمود با ناراحتی صندلی را عقب کشید و از جا بلند شد و گفت:
 خیلی بیشعوری بابا  ...منو باش داشتم فکر می کردم آدم شدی؟آریا پوزخندی زد و گفت:
 بتمر بابا  ...واسه من جانماز آب نکش ...محمود بی میل نشست و با لحنی پر از ندامت گفت :
من که دیگه نیستم  ..هنوز بعد ماجرای نازی ع اب وجدان دارم ...آریا بی حوصله تر از قبل جواب داد:
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 دیدی که با چند میلیون ناقابل زبونش رو ب ستی ...این جور دخترا وا سه پولهمه کاری می کنن .
ولی این دختره بهش نمی خوره .من از سسسه فرسسسخی میشسسناسسسمشسسون  ...از فردا ببین چه جوری میارمش توخط ...یه ا شاره بدم عروس حاج خانم شده ...ب ار یه مدت طعم پولو بچ شه
...
خب تو حاال از ک ا می دونی طرف با کس دیگه ای نیست  ...شاید نامزدیچیزی داره ...
اینش دیگه با تو ...برو تو نخش  ...نباید این دختره رو از دسسسست بدم  ..اینهمونی که حاج خانم همیشه خواسته.
یعنی تو می خوای بری زیر بار حرف حاج خانوم؟واسسسه رفتن پول الزم دارم  ...می شسسناسسسیش که به قول خودش داره وصسسیتآقاجونمو ادا می کنه...
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اما چشات یه چیزه دیگه می گن..لبخندی شیطانی بر لب های اریا نشست و گفت:
 البته یه کام گرفتن از همسسسر قانونیم که دیگه حقمه  ..بعدش هم مهریه اشسوتمام کمال میدم بره عشق و حال..
وقتی چشمان گرد شده ی محمود را دید ادامه داد:
 البته حاج خانم هم این جوری راضسی تره  ...پسسرش ناکام نمونده و باالخرهطعم عروس دار شدنم چشیده ...فقط ...فقط نباید پری بویی از ماجرا ببره ...
**********
پست ششم)
صدای صحبت مهمان ها از داخل پ یرایی به گوش می ر سید...زری دوباره
همه ی کارها را به گردن او انداخته بود و کنار خانواده ی برادرش نشسسسسسته و
مشغول گپ و گفتگو بود...ظرف ساالد را میان سفره گ اشت و نگاه دیگری به
آن انداخت ...نمی خواسسسست گزک به دسسسست زری بدهد  ...اخالق او را می
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شسسناخت که بی محابا میان جمع دهان باز می کرد و انواع و اقسسسام لیچارها را
بارش می کرد ...سسنگینی نگاه علیرضسا را از همان فاصسله حس می کرد که با
هر بار رفت و آمدش زیر چشسسمی نگاهش می کرد  ...دسسسته گل رز زیبایی که
گوشه ی پ یرایی داخل گلدان خودنمایی می کرد نشانگر عشق عمیقی بود که
به حریر داشسست  ...اما حریر در دل آرزو کرده بود روزی این گل های زیبا را از
آریا دریافت کند  ...همه چیز که آماده شسسسد ،کمی تن صسسسدایش را باال برد و
گفت:
 مامان همه چیز آماده است ...حاج رسول برادر زری که مرد خوب و آرامی بود ،رو به حسین گفت:
 هزار ماشاءالله  ...حسین جان ع ب خانمی شده این دختر ...حسین به لبخند محوی اکتفا کرد و گفت:
 لطف دارید حاجی...این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
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اما حاج رسول که قصدش جلب رضایت بیشتر حسین بود ادامه داد:
 دختر خوب و ن یب تعریف هم داره ...حریر جان که جای خود داره...و نگاهی زیر چ شمی به علیر ضای سرخ و سفید شده انداخت  ...حریر که
بیش از این طاقت ایسسستادن میان آن جمع را نداشسست آرام به سسسمت آشس زخانه
برگشت و شروع به کشیدن غ اها کرد  ...صدای حسام از داخل کوچه می آمد
 ...کاش می شسسد صسسدایش کرد ...به سسسمت پن ره رفت و سسسرکی به کوچه ی
پشتی کشید ...اما به یک باره با صدای علیرضا از جا پرید و به عقب برگشت:
 برم صداش کنم؟نگاهش بی اختیار به چ شمان سیاه علیر ضا دوخته شد  ...در دل با خود فکر
کرد "از ک ا فهمید تو ذهنم چی می گ ره؟" علیرضا لب زد:
 میرم صداش کنم ...و از آشسس زخا نه بیرون زد  ...حریر دیس های پلو را آ ماده کرد و ظرف های
خورشسست را یکی بعد از دیگری پر نمود ...صسسدای بلند زری مثل یک سسساز
ناکوک روی مخش بود ...دیس پلو را روی کانتر گ اشسسست و با باز شسسسدن در
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ورودی ،کمی خود را به سمت جلو کشید تا حسام را ببیند  ...حسام با دست و
رویی شسته وارد شد و پشت سرش علیرضا با لبی خندان کنار گوشش چیزی
زمزمه کرد  ...لب های ح سام به خنده باز شد و آرام چیزی گفت که علیر ضا
د ست بر شانه ی او گ ا شت و تایید وار چند بار به شانه اش زد  ...ح سام به
سمت اتاقش دوید و همزمان نگاه علیر ضا به سمت او چرخید  ...باز هم در
یک لحظه نگاه ها در هم گره خورد و حریر صورت مهربان و مردانه ی علیرضا
را از نظر گ راند  ..علیرضا از چشم و ابروی خوبی برخوردار بود و لب و دهان
مناسسسبی داشسست  ...پوسسستش گندمگون بود و اندامش درشسست و مردانه بود ...
بارها نگاه خریدارانه ی دختران محله را روی او دیده بود اما هیچ وقت علیرضا
در چشمان او مرد زندگی اش نبود  ...با آمدن علیرضا به سمتش به سمت گاز
برگشت و علیرضا وارد آش زخانه شد ...
کاری هست من ان ام بدم؟نمی دان ست چرا قلبش این گونه در سینه باال و پایین می پرید ...اح ساس می
کرد گونه هایش بی اختیار رنگ گرفته و حرارت زیادی به سسسمت صسسورتش
دویده است ...زیر لب زمزمه کرد:
-ممنون
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و برای هر چه زود دور کردنش  ،با اشاره به کانتر ادامه داد:
 میشه غ اها رو ببری ...اما جواب علیرضا باعث شد تمام تنش یگ کند:
 چشم خانومی...شما امر کن ..و بی آن که بایستد به سمت کانتر رفت و دیس پلو را برداشت  ...لرزی ع یب
وجود حریر را پر کرده بود و به سختی نف سش باال می آمد  ..نمی دان ست چرا
از زری خبری نیسسست  ...کاش این جا بود و غر می زد و به همه چیز ایراد می
گرفت ...تحمل حضسسور علیرضسسا رابا این همه نزدیکی نداشسست ...اما صسسدای
بلند خنده ی زری از داخل پ یرایی نشسسان از این بود که همه دسسست به دسسست
هم داده اند تا این دو جوان دقایقی هر چند کوتاه کنار هم قرار بگیرند ...
علیرضا دیس های پلو و ظرف های خورشت را چید و برای صدا کردن بقیه به
سمت پ یرایی رفت ...
بعد از صسسرف غ ا که حریر هیچ از طعم و مزه ی آن نفهمیده بود ملیحه خانم
مادر علیرضا رو به حریر گفت:
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 ممنون دخترم ...خدا مادرتو بیامرزه ...زری لبخند نیش داری زد و گفت:
 ملیحه جون خودت که می دونی حریر زیر دسسست و بال خودم بزر شسسدهپس خیالت از دست پخت و تربیتش راحت باشه ..
حریر لبش را محکم از داخل به دندان گرفت و زیر چشسسمی نگاهی به سسسمت
پدرش انداخت اما او بی توجه به حال و روز او مشسسغول گفتگو با حاج رسسسول
بود  ..دلش می خوا ست به زری جوابی دندان شکن می داد اما از عواقب بعد
از آن می ترسید ...پدرش به شدت روی بی احترامی حساس بود  .حاج رسول
و پدرش که از سسسر سسسفره بلند شسسدند،زری هم هیکل درشسستش را تکان داد و
گفت:
 زن داداش پا شو بریم ب شینیم  ...حریر خودش همه چی رو جمع و جور میکنه...
بی اختیار نگاهش به سسسمت علیرضسسا کشسسیده شسسد ...اما اخم های او و سسسر
پایینش نشان از نارضایتی اش می داد ...همگی که از سفره دور شدند  ...زری
بلند رو به او گفت:
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 ظرفا رو ب ار کنار آخر شب می شوری چایی رو آماده کن...و همراه با ملیحه خانم به سمت پ یرایی رفت...
دست علیرضا به سمت بشقاب کنار دستش نرفته بود که زری او را خطاب قرار
داد و گفت:
 عمه جون شما هم پاشو بیا  ...حریر و حسام جمع می کنن...اما این بار علیرضا سکوت نکرد و جواب داد:
 شما بفرمایید  ...من عادت ندارم بعد غ ا خوردن بشینم...و بی توجه به زری و اخم هایش م شغول جمع کردن سفره شد  ...حریر کالفه
نفسسسش را بیرون داد  .کاش علیرضسسا هم رفته بود  ...ترجیح می داد به تنهایی
کار می کرد اما او کنارش نبود  ...اما دل علیر ضا طاقت دیدن این همه نامردی
را نداشسست  ...خیلی وقت ها همین کارهای خبیثانه ی زری باعث شسسده بود
توجه اش بیشستر به این دختر جلب شسود  ..همین رفتارهای پر از بدجنسسی او
بارها دلش را به درد آورده بود  ...حریر تند و تند ظروف را در سینی بزرگی چید
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و خواست آن را بلند کند که دست علیرضا دو طرف سینی بزر قرار گرفت و
گفت:
ب ار من میارمش ..بی اراده نگاهش را باال کشید و چشم در چشم او شد  ...لبخند مهربان و پر از
آرامشی روی لب های علیرضا نشسته بود ..
معلومه خیلی خسته ای ...در دل به او دهن ک ی کرد و گفت" الزم نکرده تو یکی واسه من دل بسوزونی"
انگشتانش را محکمتر قفل سینی کرد و با ابروهای درهم گفت:
 خ سته نی ستم  ...خودم می برم  ...ح سام که بی توجه به آن ها آخرین قا شقغ ایش را می خورداز سفره کنار کشید و همان طور با دهان پر گفت:
 آب ی من برم اتاقم؟  ..خیلی خسته ام ...کفری نگاهی تند به او انداخت و گفت:
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 نه خیر پاشو بیا کمک ..اما علیرضا میان کالمش دوید و گفت:
 چی کارش داری ب ار بره بخوابه ...من هستم...در دل کفری نالید"اتفاقا مشسسکل من خود تویی"حسسسام همچون فشسسنگ از جا
پرید و با لحنی مردانه گفت:
 جبران کنم داش علی ...ابروهای حریر بی اختیار باال پرید و علیرضا در جواب گفت:
 ممنون ...آقایی ...ح سام نگاهی ملتم سانه به سمت حریر انداخت ...تا تایید خواهر را ندا شت
دلش به رفتن رضا نبود  ...حریر به ناچار گفت:
 برو ...تو که همین جوری هم کاری نمی کنی ...علیرضا سینی را از میان انگشتان او بیرون کشید و گفت:
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 من هستم ب ار بره  ...قیافه شو ببین طفلی نشسته خوابه ...حسام با باز و بسته شدن پلک های حریر همچون تیری که از چله رها می شود
به سسسمت اتاقش دوید  ...علیرضسسا هم از جا برخاسسست و سسسینی را به سسسمت
آشسس زخانه برد ...حریر بی اختیار لب به دندان گزید و از جا بلند شسسد  ...در
سکوت سفره جمع شد  ...اما تلی از ظروف کثیف دور تا دور آش زخانه چیده
شده بود  ..به سمت سماور رفت و قوری چای را برداشت  ...باید تا قبل از به
صدا درآمدن زری سینی چای را آماده می کرد ...اما با دیدن علیرضا که داشت
آستین پیراهنش را باال می زد متع ب گفت:
 داری چی کار می کنی؟هیچی شما چایتو آماده کن ...از این کارها بدش می آمد  ...دلش کمک های او را نمی خوا ست  ...کالفه از
این همه چاپلوسی چشمانش را ریز کرد و گامی به جلو برداشت و گفت:
-میشه بری بیرون  ...دوست ندارم با این کارا ...با این کارا...
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کلمه ی مناسب را پیدا نمی کرد اما علیرضا که حاال سینه به سینه اش ایستاده
بود گفت:
 فکر می کنی دارم چاپلوسسسی می کنم و با این کارا می خوام دلتو به دسسستبیارم ...
سر حریر پایین افتاده بود و به زمین خیره شده بود  ...صدای علیرضا کمی باال
تر رفت:
 سرتو بیار باال  ...تو چشام نگاه کن...لحن جدی و متحکم او باعث شد حریر سرش را باال بگیرد  ...اما جرات نگاه
کردن به چشمان او را نداشت ...اما این بار علیرضا محکمتر گفت:
 نگاه کن منو ...این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
نگاه زیبایش را به چشمان او دوخت.
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من این جام ،چون می خوامت ...چون می خوام شریک زندگیم باشی  ...اماچاپلوسسسی تو کارم نیسسست  ...اگه کاری کردم واسسسه دل خودم بود و رضسسایت
تو...چرا هیچ وقت منو نمی بینی؟
حریر درد را در صسسسدای او حس می کرد اما دلش با او همکاری نمی کرد ...
لب هایش لرزید  ...سعی کرد صدایش را پیدا کند  ...به زحمت گفت:
عشق که زوری نمیشه...اگه قول بدم عاشقت کنم چی؟ ...اگه تا آخر عمرم نوکریتو کنم ...اگه به پاتبیفتم.
دلش می خوا ست فریاد بزند"نمی شه  ...نمی تونم ...این دل مال من نی ست که
بخوام خرج یکی دیگه کنم"...
کار داشسست سسسخت می شسسد  ...عقل یک چیز می گفت و دل چیز دیگر ...
علیرضسسا خوب بود  ..مرد بود  ...مهربان بود  ...اما حریر گیر افتاده بود  ...در
دام عشسسقی گیر افتاده بود که زرق و برق بیشسستری داشسست  ...کمبودها و عقده
های درونی اش کار دسسستش داده بود  ...دلش نشسسسسستن در آن ماشسسین های
گرانقیمت را می خوا ست  ...بارها و بارها خود و ح سام را داخل یکی از آن ها

حر یری به عطر یاس

71

تصسسور کرده بود  ...به زری فخر می فروخت و جواب تمام نیش و کنایه هایش
را می داد  ...علیرضا خوب بود اما صاحب هیچ کدام آن ها نبود  ...یک جوان
یک ال قبا که جز ع شق سرمایه ی دیگری ندا شت  ...کاش می شد بهانه ای
بیاورد ...اما بی جواب به سمت سینی ا ستکان ها رفت و در سکوت م شغول
ریختن چای شد  ...اما علیرضا دست بردار نبود ...
چرا یه فر صت بهم نمی دی تا خودمو بهت ب شنا سونم  ...می دونم تو داریدرس می خونی  ...منم امسال باز کنکور می دم  ...دلم می خواد دانشگاه قبول
بشسسم  ...من اگه دارم تو اون گاراژ کار می کنم واسسسه اینه که نمی خوام زیر بار
منت بابام باشسسم  ...نمی خوام دسسست جلوی حاجی دراز کنم ...چرا خیالمو
راحت نمی کنی  ...حریر خانم؟
با صدای زری هر دو به عقب برگشتند ...
علیرضا عمه بیا دیگه ...آخرین نگاه را به هم دوختند و علیرضا از آش زخانه بیرون زد ...
××××××××
پست هفتم)
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از اتوب*و*س پیاده شسسد و به سسسمت خیابان دانشسسگاه راه افتاد  ...به شسسدت
احساس ضعف و گرسنگی داشت....از غ ای شب گ شته چیزی نفهمیده بود
 ..صبح هم بی خوردن صبحانه از خانه بیرون زده بود  ...مقابل دکه ی روزنامه
فروشسسی ایسسستاد  ...دسسست داخل کیفش کرد ،به دنبال خرده پولی برای خرید
کیک می گشسست که با برخورد انگشسستانش با حلقه ی کوچک فلزی رها شسسده
کف کیف ،اشتهایش دوباره کور شد  ...پر حرص انگشتانش دور حلقه م شت
شد و برجستگی آن در گوشتش فرو رفت  ...درد زیر پوستش دوید ...
تمام شب وقتی برایش بریده و دوخته بودند  ،تنها سکوت کرده بود و همه این
سسسکوت را نشسسان از رضسسایتش تعبیر کرده بودند  ...لبخند محوی تمام مدت
گو شه ی لب های علیر ضا نقش ب سته بود که با هر بار یادآوری اش بی شتر از
قبل از او متنفر می گ شت ...چرا دلش آرام نمی گرفت ؟ ...متنفر از ح سی که
داشسست انگشسستر را داخل کیف رها کرد و بی آن که چیزی بخرد از مقابل دکه
گ شت...کل شب را ا شک ریخته بود و فکر کرده بود  ..نامزدی اجباری که با
سکوت مرگبارش به راحتی پیش رفته بود داشت دیوانه اش می کرد ...اما چاره
ای جز این راه نداشت ..
دوباره افکارش به سمت شب گ شته رفت ...نمی دانست چرا پدرش نگاهش
نمی کند  ...مگر نه این که به او قول داده بود  ...اما حاال به طرز وحشسستناکی
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سکوت کرده بود و ریش و قیچی را به دست زری و برادرش س رده بود  ...حس
انتقام وجودش را پر کرده بود و شعله هایش لحظه به لحظه بی شتر از قبل زبانه
می کشسسید  ...حتی نخواسسسته بودند دختر و پسسسر با هم حرفی بزنند  ...فقط
عالقه و خوا ستن علیرضا مهم بود؟!  ...سرش گی ی رفت و خیابان مقابلش،
باال و پایین شد ...د ست یگ و سردش را روی پی شانی تب کرده گ ا شت و در
جا ایسسستاد ...احسسساس تهوع می کرد  ...چیزی در معده اش می جوشسسید و تا
پشسست گلویش باال می آمد  ...به زحمت خود را به دیوار تکیه داد و ایسسستاد ...
حالش خوش نبود و به شسسسدت ضسسعف داشسسست  ...لبخند علیرضسسسا مقابل
چشمانش کش می آمد  ...زری هیکل درشتش را تکان داد و ملیحه خانم بلند
گفت"خدا مادرتو بیامرزه" ح سام دوید و هو ک شان از مقابلش گ شت ...حاج
رسسسول در گوش پدرش گفت "دختر ن یب تو این دوره زمونه کمه" صسسسدای
علیرضا در گوشش انعکاس پیدا کرد" خوشبختت می کنم ....خوشبختت می
کنم" ...راه فرار بسسسته شسسسد ...دردی زیر دلش پیچید  ...نفسسسش از درد بند
آمد...اندام مردی مقابلش ظاهر شد ...چ شمانش تار می دید  ...پلک هایش
را محکم رو ی هم گ اشسست و برداشسست ...اما تصسسویر مقابلش سسسفید شسسد
وصدای کش داری در گوشش پیچید:
ا خانم چی شد؟اما او دیگر هیچ نفهمید ...
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×××××××××
چشم که باز کرد همه جا سفید بود و سفید ...پلک هایش را به هم زد  ...صدا
یی نزدیک گوشش گفت:
 باالخره چشماتو باز کردی کوچولو؟نف سی که دا شت می رفت تا باال بیایید در سینه بند رفت ...دا شت خواب می
دید  ...آریا کنارش بود؟!  ...رنگ ها برگ شتند و ت صاویر در مقابل چ شمانش
واضسسح و روشسسن شسسسدند ...باور حضسسور او  ،آن هم آن جا اتفاقی بعید و
باورنکردنی می آمد  ...صدایی در ذهنش فریاد کشید"آریا این جاست  ...آریا
پیش منه" باز هم با صدای آریا جانی به جسم بی جانش دمید :
دختر چی شد تا منو دیدی پخش زمین شدی؟او را دیده بود؟ ک ا؟ ا صال او آن جا و در آن حال چه می کرد؟! ...چ شمانش
را درشسست کرد و نگاهش را به چشسسمان همچون شسسب آریا دوخت ...حسسسی
غریب از ذهن آریا گ اشسست"ع ب چشسسمایی داره این دختر" .ته دلش انگار
چیزی تکان خورد  ...حریر بی اختیار دیده از او گرفت و با صسسدایی که پر بود
از ضعف پرسید:
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 من ک ام؟آریا صندلی کنار تخت را کمی جلو کشید و گفت:
 تو االن توی درمانگاه نزدیک دانشسسگاهی  ..حالت بهم خورد منم آوردمتاین جا...
بی اختیار چشمانش پر شد و حاال آریا دریایی زالل را در چشمان خوش رنگ
او می دید  ...کمی خود را جلو کشید و گفت:
 شسسانس آوردی من دیدمت  ...داشسستم می اومدم ازت جزوه هاتو بگیرم که یهدفعه نقش زمین شدی ...واسه همین آوردمت این ا ...
یعنی در عالم بی خبری آریا او را به آغوش کشیده بود؟  ...نفسش را به زحمت
بیرون داد و لب زد:
 باعث زحمتتون شدم ..آریا لبخندی دخترکش زد و گفت:
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 ای بابا  ...اگه جزوه هاتو بهم بدی خود به خود جبران میشه  ...اون روز دیدمچه قدر دقیق داشتی نت برداری می کردی ...
عشق در وجود حریر زنده شد ...تعهد شب گ شته به فراموشی س رده شد...
مگر نه این که قصسسسد انتقام داشسسست  ..به خود قول داده بود که خیلی زود این
نامزدی را به هم بزند  ...و حاال اریا آن جا بود .کسسسی که می دانسسست بی برو
برگرد ناجی اش خواهد بود  ..باید بند های ا سارت را پهن می کرد  ...اریا مال
او بود و مال او می ماند  ...بایدهر جور شسسده آریا را از آن خود می کرد ...اریا
که او را متفکر دید نرم پرسید:
 چی شد؟ نمی خوای جزوه هاتو بهم بدی؟لبخند زیبایی بر لبهایش نشاند و آرام و پر شیطنت جواب داد:
 خب شما چرا خودت نت برداری نکردی؟آریا خبیثانه یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت:
 -آخه حواسم پی یه پری خوشگل بود ...
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حرارت بی سابقه ای به سمت گونه هایش دوید  ...یعنی منظور آریا به او بود
 ...لبش را به دندان گرفت و سعی در کنترل خود گفت:
 پری؟آریا رندانه گفت:
 اما اصال فکرشم نمی کردم امروز پریه ناغافل بیفته تو بغلم...دیگر نفس نداشسست ...دیگر مطمئن بود که منظور آریا به اوسسست  ...تنش از
هی ان باال گر گرفته بود  ...انتقام را از زری  ...علیرضسسسا و حتی پدرش می
گرفت ...آریا بی پروا دستش را روی دست او گ اشت ...چیزی از ذهنش مثل
برق و باد گ شت" خوب شد صبح انگ شتر رو از د ستم درآوردم" هیچ کس
نباید از این وصلت خبر دار می شد ...
×××××××××××××××
پست هشت)
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هنوز کمی سرگی ه دا شت اما کنار آریا بودن باعث می شد به هیچ چیز توجه
نداشسسته باشسسد  .با ورود پرسسستار ،آریا از جا بلند شسسد و از اتاق بیرون رفت ...
پرستار نگاهی به سرم خالی انداخت و گفت:
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
 بهتری ؟پلک هایش را آرام باز و بسسسته کرد  ...پرسسستار به چهره ی زیبایش نگاه کرد و
گفت:
می دونی چه قدر فشارت پایین بود  ...چرا گ اشتی انقدر حالت بد بشه؟بی آن که جواب او را بدهد پرسید:
 االن می تونم برم؟پرستار نگاهی دیگر به او انداخت و گفت:
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 االن که رفتی یه صبحونه ی درست و حسابی بخور ...سسس س آرام آنژیوکت را از دسسستش جدا کرد و با پنبه و چسسسب محل تزریق را
بست ...حریر آرام در جایش نشست ...پرستار بیرون رفت و آریا داخل شد ...
 پاشو بریم که کالس اولمون پرید ...لبش را از داخل به دندان گرفت و گفت:
 شما برید  ...من خودمو می رسونم...آریا گامی به جلو برداشت و نزدیک تخت ایستاد و با لحن خاصی گفت:
 اینو نگفتم که ب ارم برم  ...بهتره پاشی ...حریر از روی تخت پایین آمد ...مقابل چشمانش برای چند ثانیه سفید شد ...
آرام پلک هایش را بست  ...آریا بی تعارف بازویش را گرفت و پرسید:
 -بازم سرت گی رفت؟
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سرش را آرام به ن شانه ی مثبت تکان داد  ...آریا نف سش را پر صدا بیرون داد و
گفت:
 من نمی دونم شما دخترا چرا همیشه ی خدا فشارتون پایینه ..حریر از گوشسسه ی چشسسم نگاه تیزی به او انداخت  ،آریا خندید و گفت -:مگه
چیه دوست دختر قبلیم همیشه فشارش پایین بود و غش و ضعف داشت ...
نفس در سینه اش حبس شد ...دوست دختر قبلی اش ؟ چشمانش را که گشاد
کرد آریا بلندتر خندید و گفت:
 نکنه فکر کردی من از پشت کوه اومدم و َبر َبرم؟س س بازوی او را رها کرد و گفت:
 بیا بریم تا اسالم بیشتر از این به خطر نیافتاده ...از درمانگاه بیرون آمدند  ...حریر گی و سسسردرگم به خیابان مقابلش نگاه کرد
اما آریا گوشه ی چادرش را گرفت و گفت:
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 د بیا دیگه  ...می ترسم دوباره غش کنی ...اما حریر در جای خود ایسسستاده بود  ...آریا بی حوصسسله مقابلش ایسسستاد و
نگاهش را به چشمان خوش رنگ او دوخت و گفت:
 بیا تا یه جایی برسونمت بهتره امروز سر کالس نیایی...اما او بی رمق جواب داد :
 نه  ..خوبم...حاضسسر بود بمیرد اما این همه نزدیکی را از دسسسست ندهد  ...آریا چادرش را
کشید و گفت:
 پس بیا دیگه...بی اختیار به دنبال او روان شد  ...داخل اتومبیل گرانقیمت او که نشست حسی
خاص و غریب وجودش را پرکرد ...بوی چرم و ادکلن آریا با هم در آمیخته بود
و هوش از سر او می برد ...بی اختیار نفسی عمیق کشید و پلک بست  ...آریا
زیر چشمی نگاهش کرد و گفت:
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 بریم یه چیزی بخوریم  ..رنگت خیلی پریده...حاال که کمی بهتر شده و حواسش را پیدا کرده بود ،متوجه ی ضمایر خودمانی
آریا شده بود ...طوری او را خطاب می کرد که انگار سال ها ست که او را می
شناخت  ...مکثش در پا سخگویی باعث شد آریا به سمتش گردن بک شد و
بگوید:
 هوم؟باید چیزی می گفت ...دلش می خواسسسست ..مگر می شسسسد بعد از این همه
عاشسسقی کردن در خ فا  ،ک نار او بودن را نخوا هد؟  ...ا ما چیزی در کیفش
سنگینی می کرد  ...یک چیز در کیفش بود که تعهد می آورد ...ع اب وجدان
و کمی هم ترس داشت بیچاره اش می کرد ...توی دلش مثل این که هزاران زن
رخت می شستند .
آریا سسسوئیچ را چرخاند و اتومبیل روشسسن شسسد  ...همان طور که از پارک بیرون
می آمد گفت:
 سکوتت رو می ذارم به عالمت ر ضا ....بریم یه جا که خیلی باحاله  ...همهواش خوبه و هم صبحانه های خوبی داره ...
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باور ندا شت کنار آریا ن شسته و بعد از آن همه اتفاق ناخوا سته به سمت جایی
می رود که هم هوای خوب داشت و هم صبحانه های خوب  ...ع اب وجدان
را داخل صسسندوقچه مغزش زندانی کرد و کلیدش را چند بار در قفل چرخاند ،
حاال با خیال راحت می توانسسست بنشسسیند و عطر تن یار را به مشسسام بکشسسد...
دیگر نه ع اب وجدانی بود و نه ترس...
×××××××××××
آچار را دور پیچ چرخاند و محکمش کرد  ..بی اراده لبهایش به لبخندی نرم
نقش بسته بود و حسی سرشار از ل ت و سرخوشی وجودش را پر کرده بود ...
سسسرش را از روی موتور برداشسست و از پشسست کاپوت باال زده با صسسدایی بلند
گفت:
حسن یه استارت بزن ...صدای ا ستارت و رو شن شدن همزمان اتومبیل باعث شد لبخندش و سعت
بیشتری پیدا کند  ..حسن از پشت فرمان داد زد:
 -بابا دمت گرم داداش ...
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اوستا ناصر از داخل اتاقک استراحت بیرون آمد و با دیدن اتومبیل روشن شده
رو به حسن گفت:
 دیدی بهت گفتم این فقط علی رو می خواد  ...ماشاال پسر ...دستت طال...حسسسن اتومبیل را خاموش کرد و از اتاقک ان بیرون پرید و با لحن مضسسحکی
گفت:
 ایشاال عروسیت ...امروز بدجور کیفوری؟علیرضا همانطور که خم می شد تا دستمال پارچه ای گوشه ی دیوار را بردارد
گفت:
 تو هم بودی کیفور می شدی!حسن مشتی به محکم به بازوی او زد و جواب داد:
آره واال گرفتن بله از معشوق  ...چه شود ..و بلند زیر خنده زد و در ادامه رو به اوستا ناصر گفت:
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استا دوماد شده دیشب...اوس ناصر نزدیک شد و گفت:
پس شیرینیش کو پسر؟علیرضا مح وب سر به زیر انداخت و گفت:
 چشم اوستا ...اون که حتما...اوستا با دیدن چهره ی سرحال او سری تکان داد و گفت:
هی جوونی ک ایی که یادت به خیر...علیرضسسا نگاهش را بلند کرد و به سسسمت آسسسمانی که رو به تاریکی می رفت
نظری انداخت با شرمندگی پرسید:
میشه امروز یه ساعت زودتر برم ؟حسن با لودگی و همان لحن خاصش گفت:
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ای ناکس...اوستا می خواد از همین روز اول نومزد بازی رو شروع کنه ...اوستا ناصر دست رو شانه ی او گ اشت و گفت:
 امروز رو برو  ...ولی از فردا بچسب به کارت که زن داری کلی خرج داره ...لبخند پهنی بر لبهای علیرضا نشست و خواست به سمت اتاقک برود که اوستا
ناصر گفت:
 یه دقیقه صبر کن ...در جایش ایستاد  ...اوس ناصر دست در جیبش کرد و گفت:
بیا اینم واسه این که دست خالی پیشش نری  ...زنا خیلی حساسن ..تمام وجودش پر شد از حریر  ...عطر حریر  ...رنگ چشمان حریر  ...از صبح
تا همان لحظه صسسسدبار با خود زمزمه کرده بود " حریر خوشسسبختت می کنم
دختر"
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دست دراز کرد و پول را گرفت ...تشکری جانانه کرد و آن را در جیبش گ اشت
 ...بهترین ها را برای حریر می خوا ست  ...هنوز هم شوک سکوت حریر بود
...با خود فکر کرده بود پس آن همه نخواسسستن ها  ،همه اش ناز دخترانه بوده
اسسست  "...اگه منو نمی خواسسست پس چرا انقدر زود قبول کرد؟ ...پس چرا نه
نگفت ...چه قدر صورتش سرخ شده بود  ...چشماش یه برق قشنگ داشت...
خدایا شکرت " هنوز هم نمی توان ست باور کند که حریر مال اوست ،اما شده
بود  ...انگ شتر کوچک که در انگ شتش ن ش سته بود خیال علیرضا راحت شده
بود  ...باالخره این همه صبوری برای رسیدن به عشقش به ثمر نشسته و نتی ه
داده بود ...به سمت شیر آب رفت و د ستهایش را با دقت ش ست ...از جا که
بلند شد هنوز لبخند بر لبانش جاری بود  ...می توان ست حریر را سرکوچه با
یک شسسساخه گل غافلکیر کند  ...حس و حال خوبش را از وجود حریر می
دانسسست ...حریر مثل اسسسمش لطیف بود و خواسسستنی  ...حریر عشسسق بود و
عشق...
×××××××××
پست نه)
آخرین مسسسافر را که پیاده کرد  ،به سسسمت خانه به راه افتاد  ...هنوز اسسسکناس
چروک و پال سیده مثل آینه ی دق روی دا شبورت خودنمایی می کرد  ...کالفه
اسسکناس را برداشست و با حرص به گوشسه ای پرت کرد ...هنوز کنار لبش می
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سسسوخت و زیر چشسسمش ذق ذق می کرد ...چند دکمه ی باالی لباسسسش پریده
بود ...آرام انگ شتش را به گو شه ی لب ک شید  ...سوزش لب همزمان شد با
سسسوزش قلبش  ...سسسرش مثل بازار مسسسگرها پر از صسسدا بود " ...آقا صسسلوات
بفرسسسست "" حسسسین چه جوری می خوای از پس ج هازش برب یایی؟""من
خو شبختش می کنم ...قول می دم بهتون" " بابا تو قول داده بودی" " شهریه اش
پدرمونو در آورده  ،حت ما حاال هم می خوای با ج هازش بی چارمون کنی"
"مرتیکه با من بودی؟"
مشسست اول که به گونه اش نشسسسسسته بود نفسسسش بند رفت  ...بی هوا چشسسمان
دلخور حریر مقابلش چشمانش جان گرفت" بابا تو قول داده بودی" یقه اش که
میان پن ه های مردک مسسسافر گیر کرد با کله به صسسورت او کوبید ...دعوا باال
گرفت  ...فحش و ناس سزا بود که مثل نقل و نبات در فضسسا پخش می شسسد و در
گوش جان فرو می رفت " مرتیکه ی االو می دم پدرتو دربیارن منو می زنی "
اصال نفهمیده بود اعتراضش بابت اسکناس کهنه آن قدر همه چیز را بهم بریزد
 ...شاید هم اعصاب مسافر بدتر از خودش خرد و خاکشیر بود ...
میان آن همه هیاهو صداها با هم در آمیخته بودند و لحظه ای ،حتی لحظه ای
کوتاه نگاه حریر از مقابل چشسسمانش دور نشسسسده بود  ...اصسسال نگاه خیره و
نارا ضی حریر باعث شد نفهمد که چه طور م شت م سافر خ شمگین را نوش
جان کرده ا ست ...اتومبیل را به سمت گو شه ی خیابان ک شید و خ سته و نزار
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سرش را روی فرمان گ اشت ...زیر لب شروع به گفتن چیزی کرد تا کمی آرام
گیرد ...
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
حریر ،بابا  ...ببخش  ...بابا رو ببخش...اما درونش غوغایی برپا بود  ..تن به این نامزدی داده بود ...علیرضا را  ...صفا
و پاکی اش را  ...عشق بی پایانش را  ...همه و همه را خوب می شناخت و تنها
چیزی که دلش را قرص می کرد مردانگی علیرضسسسا بود  ...صسسسدای زری در
سرش دنگ دنگ می کرد" ببین ح سین علیر ضا رو می شنا سی حریر و واقعا
می خواد  ...از خودمونه  ...می دونم که حریر هم داره ناز می کنه  ...بهتر از
علیرضسسسا گیرش نمیاد  ..االن هرکی بیاد جلو دنبال یه جهاز آن چنانیه ..اما
دادا شم قول داده اذیتمون نکنه ...ا صال گفته همه چی پای ما ...می دونم علی
هم بچه ای نیسسسست که بخواد فردا روز سسسرکوفتش بزنه  ...اما اگه غیر علی
شوهرش بدی نمیشه زیر بار جهازش بریم  ...ح سین با وضعی که تو داری ...
اون تاکسی قراضه  ...خرج خودمونم به زور می دی  ...اگه این دختره بخواد با
یه از ما بهترون ازدواج کنه می خوای چی کار کنی؟  ...تاکسی رو هم بفروشی
نمی تونی یه گوشه از جهازشو جور کنی  ...اما علیرضا بچه ی این خونه ست
 ...از ما و او ضاعمون خبر داره  ...ح سین بیا و به حرف من گوش کن  ...ن ار
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افسسسار این دختره بیشسستر از این از دسسستت دربره  ...حسسسین االن همین جوری
نمیشسسه از پس خرج و مخارج دانشسسگاهش بر اومد  ...داریم از سسسر و ته همه
چی می زنیم  ...تو رو خدا بیشتر فکر کن "
بغض مثل سنگی سفت و سخت راه گلو یش را بست  ..قطره اشکی از گوشه
ی چ شمان پدرانه اش چکید ...حرف زری را تمام کمال قبول دا شت ..نداری
بیچاره اش کرده بود ...هر چه کار می کرد دخلش با خرجش جور در نمی آمد
..حاال این چند روز دل بسته بود به مردانگی ها ی علیرضا  ...اگر مطمئن نبود
علیرضسسا حریرش را خوشسسبخت می کند ،هیچ وقت زیر بار این وصسسلت نمی
رفت ...تمام فکر و ذکرش شده بود خوشبختی حریر  ...علیرضا عاشق بود ...
درست مثل خودش که هنوز عاشق مستانه بود  ...می دانست علیرضا هر طور
شسسسده دخترش را عاشسسق خودش خواهد کرد  ...مهربانی ها و محبت های
علیرضسسا ع یب به دلش نشسسسسسته بود  ...و همین طور مسسستقل بودن او  ...می
دانسسسست دسسسست جلوی پدرش دراز نمی کند  ..همه چیز حاج رسسسول از آن
علیرضا بود  ...اما این پسر با مناعت طبع باال ،مستقل بار آمده بود و دنبال کار
مورد عالقه اش رفته بود ...می ترسسسید حریر با پس زدن این پسسسر  ،موقعیت به
این خوبی را از دست بدهد  ...اصال این دختر با این وضع زندگی مگر شانسی
باالتر از این را هم دا شت؟  ...برفرض مثال هم که دا شت ،هرکس او و زندگی
اش را می دید مسسسلما پا پس می کشسسید ...نباید می گ اشسست حریر به اشسستباه
برود  ...از سسسویی چیزهای بدی از محیط دانشسسگاه شسسنیده بود  ...دلش نمی
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خواسسسست اتفاقی برای حریرش بیفتد ...حریرش بیش از اندازه زیبا بود و او
همیشسه از این زیبایی می ترسسید  ...همین چند شسب پیش بود که در تاک سی
دختر دانش ویی نشسته بود و همان طور که داشت حرف های وحشتناکی را
به دو ستش تعرف می کرد مثل ابر بهار ا شک می ریخت  ...تن و بدنش از آن
حرف ها لرزیده بود و همان موقع بود که تصسسمیم به این وصسسلت گرفته بود
...ترس بی آبرویی  ...ترس افتادن دخترش در دام چیزهایی که این روزها به
وفور در محیط دانشسسگاه ها دیده می شسسسد  ،حرف های زری  ...همه و همه
باعث شسسد تن به وصسسلتی بدهد که از دید دخترش یک بار رد شسسده بود  ...اما
شسسسب قبل حریر سسسکوت کرده بود و او دلخوش کرده بود به این سسسکوت و
معنایش ...معنایی که شسسساید بوی رضسسسایت می داد ...کاش حریر می فهمید
 ،ناآرامی های این روزهایش را  ...پدرا نه هایی که از ترس زری و اذ یت و
آزارهایش در دل پنهان می سسساخت  ...کاش می فهمید و او را می بخشسسید ...
درد بدی در سینه اش نشسته بود و اجازه ی باال آمدن نفسش را نمی داد  ...به
زحمت سسسوئیچ را چرخاند و اسسستارت زد...اتومبیل بی نفس تر از خودش به
سمت خانه راه افتاد ...
×××××××××
سرش را به شیشه تکیه داده بود و خیره ی خیابان بود  ...جسمش آن جا داخل
اتوب*و*س بود و روحش درست میان کافی شاپ باالی شهر...باالی شهری
که بارها اسمش را شنیده بود اما خودش در آرزوهایش جا داشت ...تمام مدت
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به طرز ناشیانه ای خیره به اطرافش شده بود  ...آن قدر ندید بدید بازی درآورده
بود که آخر آریا با اشاره به روی میز گفته بود :
 به جای این که با چشمات در و دیوارو بخوری یه چیزی ب ار دهنت...با شرم سرش را پایین انداخت و تکه ای از کیک شکالتی خوشمزه را با چنگال
کند و در دهان گ اشت  ...اما هنوز طعم خوش کیک را در دهان مزه مزه نکرده
بود که حسام کنارش روی صندلی نشست ...چشمان درشتش را به او دوخت
و پرسید:
 خوشمزه است؟ُ
کیک نرم و ترد در دهانش آب شسسسد و لیز خورد توی گلویش  ...شسسیرینی آن
چنان جهید توی گلو که به سسسرفه افتاد  ...آریا نگاه خاص و کالفه ای به چهره
ی او انداخت و فن ان قهوه را به سمتش ُسراند و گفت:
-یه قلوپ از این بخور ..
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سعی در کنترل سرفه کرد ...بی اختیار نگاهش ُسر خورد روی صندلی خالی
کنار دستش و فن ان را برداشت ...حسام روی صندلی توهم بود  ...جرعه ای
از قهوه تلگ را که نوشید لب هایش را به هم زد و آرام گفت:
ببخشید  ...پرید تو ....گلوم...آریا روی صندلی راحت لمید و پایش را روی پای دیگر انداخت و گفت:
 اشکال نداره  ..بخوردیگه ...بی میل نگاه به کیک کرد و گفت:
 دیگه میل ندارم ...و بی اراده دوباره به صندلی کنار دستش نگاه کرد ...آریا متوجه نگاه ع یب او
شد و گفت:
 چیزی شده؟مستاصل جواب داد:
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نه نه  ...من خوبم بهتره زودتر بریم ...اما تو که چیزی نخوردی ...می ترسم دوباره غش کنی...نه خوبم ...از لحن آریا زیاد خوشسش نیامده بود  ..پر بود از غرور و تکبر  ...نمی دان ست
چرا حس های خوبی که داشسست همه به آنی پریده بود  ...زیر نگاه خیره ی او
کالفه شسسده بود و دلش می خواسسست برگردد ...انگار یک جور هایی وصسسله ی
ناجور بود  ...هیچ چیزش با پسسسر رو به رو هماهنگی نداشسست و همین باعث
ع ابش شسسده بود ...یک نوع حس داشسست مثل تحقیر  ...کمبود  ...عقده ...
نمی دان ست نامش را چه بگ ارد اما االن در ست وقتی آن جا مثل یک و صله
ناجور ن شسته بود ح م سنگینی آن را روی قلبش حس می کرد  ...صندلی را
کمی عقب کشید و آرام از جا بلند شد ولب زد:
 میشه بریم ...با تکان شسسدید اتوب*و*س از افکارش بیرون پرید و نگاهش را از خیابان های
شلوو شهر برگرفت ...داخل اتوب*و*س پر شده بود از جمعیتی که حاال هر
چه به سمت پایین شهر می رفت بی شتر هم می شد  ...به دان شگاه که برگ شته
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بود تمام ساعت هایی که سر کالس ن ش سته بود از حرف های ا ستاد چیزی
نفهمیده بود  ...تمام مدت به آریا فکر کرده بود  ...حتی در جواب سواالت پی
در پی مریم هم سسسکوت کرده بود  ...می دانسسست اگر همه چیز را تعریف کند
مطمئنامریم توبیخش خواهد کرد  ...میان حس های ضسسد و نقیض گیر افتاده
بود  ...حس هاییکه بعد از حضور در کافی شاپ در آن گیر افتاده بود  ...حس
هایی که دوسسستشسسان نداشسست  ...حس هایی که بوی خوبی از آن ها به مشسسام
نر سیده بود  ...حس هایی که او را از حریر قوی و قدر مقابل علیر ضا به حریر
خوار و ذلیل مقابل آریا سسسوق می داد  ...چرا احسسساس حقارت وجود ش را پر
کرده بود ؟ ...مگر نه این که آریا همیشسسه همین ور مغرور و از خود متشسسکر
بود؟ بدجور درگیر بود  ...شسساید هم گاهی سسسرک کشسسیدن های علیرضسسا میان
افکارش این حس را به او داده بود  ...دیشب علیرضا او را داخل تشک مهربانی
ناک اوت کرده بود  ...دیگر تا پایان کالس آریا سراغش را نگرفته بود  ...ا صال
ن گاهش هم نکرده بود  ...بی شسسسک آر یا را از خود ناام ید کرده اسسسست ...
سرخورده تر از قبل با مریم خداحافظی کرده و سوار اتوب*و*س شده بود ...
×××××××××
چادرش را کمی جلو ک شید واز خیابان ا صلی وارد کوچه ی باریک شد ..هوا
رو به تاریکی می رفت  ...قدم هایش را کمی تند کرد تا زودتر از پیچ کوچه
بگ رد ...اما با شنیدن صدایی در جایش ایستاد  ...بی اختیار قلبش ت یدن آغاز
کرد ...
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– سالم خانوم...
سرش به سمت صدا چرخید و نگاهش در نگاه مهربان و خندان علیرضا قفل
شد ...
علیرضسسا آن جا بود  ...درسسست در چند قدمی اش ...نگاهش لغزید روی اندام
علیرضسسا  ...پیرهن چهارخانه ی سسساده با شسسلوار جین آبی  ...نه از ادکلن آن
چنانی خبری بود و نه آن تیپ دخترکش  ...اما یک لبخند داشسست پر از مهر ...
دست خودش نبود اما لبش نرم به طرفین کش آمد  ...علیرضا گامی به سمتش
برداشت و دستش را که پشت سرش نگه داشته بود بیرون کشید ...شاخه گل
رز کبود را به طرف حریر گرفت و گفت:
 ببخشید کمه  ...خسته نباشی خانم...چیزی از سر دلش فروریخت  ...لرزشی خفیف و شیرین زیر پوستش دوید ...
چه حس غریبی بود  ...علیرضا شاخه گل را به طرفش تکان داد و گفت:
-بگیریش ...
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آن جا ای ستاده بود میان کوچه تنگ و باریک ...انگار یکی کلید انداخت و قفل
صندوقچه مغزش را باز کرد  ...ع اب وجدان به سرعت بیرون پرید و نشست
سسسر طاقچه ی دلش  ...دسسستش زیر چادر چنگ مانتویش شسسد  ...علیرضسسا
چشمان پر مهر و عاشقش را به او دوخت و گفت:
بگیرش دیگه خوشگل خانم...چ شمانش علیر ضا را بیچاره کرده بود ...انگ شت ها نرم پارچه ی مانتو را رها
کرد و از زیر چادر بیرون خزید  ...دور شاخه که قفل شد نگاه علیرضا خیره ی
انگشت خالی از انگشتر شد .رد نگاه او را گرفت ..آب دهانش را به نرمی فرو
داد  ...اما حرف علیرضا ته دلش را آرام کرد:
 می دونم دوسسسش نداشسستی  ...مدلش خیلی امروزیی نبود  ...اما قول می دمخیلی زود یکی از اون بهتریناشسسو برات بخرم  ...اما بهم قول بده که بندازیش
 ...نمی خوام دیگه تو محل کسی چشمش دنبال تو باشه  ..همه باید بدونن که
مال علیرضا شدی ...
×××××××××××
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پست ده)
سسسرش را آرام پایین ا ندا خت  ...ع اب و جدان بیگ گلویش را گرف ته بود و
محکم می فشسسرد ...این همان پسسسری بود که حریر امروز نادیده اش گرفته بود
 ...نادیده گرفته بود و بی توجه به نامش رفته بود پی کسی دیگری ...مگر همین
حد هم خیانت محسوب نمی شد؟ ...حریر پاک و ن یب ک ا رفته بود؟ دلش
چنگ شسسد ...رسسسما چشسسم عقلش را بسسسته بود  ...چرا فکر انتقام ان قدر او را
پ ست و حقیر کرده بود ؟ آ شوب و دلهره ای که از صبح ته دلش ر سوب کرده
بود ،هم خورد و باال آمد  ...سرگی ه ای که از صبح دامنش را گرفته و رهایش
نمی کرد باز به سسسراغش آمد  ...دسسستش به همراه گل سسسرخ کنار شسسقیقه اش
شی بی نظیر شده بود  ...دختری با
ن ش ست  ...لحظه ای مثل یک تابلوی نقا ِ

چشسسمان خمار و گل رزی کبود کنار شسسقیقه اش  ...هوش از سسسر علیرضسسای
عا شق پرید اما عرق سردی که بر پی شانی حریر ن ش ست باعث شد علیر ضا
نتواند بیشتر از آن از تصویر جان گرفته مقابلش ل ت ببرد  ...دست اچه گفت:
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده

است
 -حریرم  ..چی شدی؟
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لب های حریر به هم چسبید  ...این همه مهربانی را بعد از اتفاق صبح ،طاقت
ندا شت...پاهایش س ست شد  ...بی اختیار و لرزان کنار جوب باریک کوچه
نشست و عق زد  ...داشت تمام خیانتی را که از صبح نتوانسته بود هضم کند
همان جا مقابل علیرضسسا باال می آورد  ...سسسوزش بدی در قفسسسه ی سسسینه اش
احساس می کرد  ...عق زدن هایش که تمام شد سر باال کشید  ...علیرضا نبود
 ...بی رمق از جا بلند شد و دست به دیوار گرفت  ...چشمانش می سوخت و
دلش یک فصسسل گریه می خواسسست  ...دلش تنگ آغوش مادرش شسسده بود ...
کاش بود و حریر پناه می برد به مهربانی هایش  ...گامی به جلو گ اشسست که
دستی بازویش را گرفت ...
ک ا داری می ری؟ وایسا ببینم...نگاه بی حالش به سسسمت انگشسستان چفت شسسده ی دور بازویش چرخید ...
علیرضا محکم و قوی کنارش ایستاده بود ...با ابروهای درهم و چهره ای نگران
گفت:
 بیا برات آب گرفتم ..و بازوی او را آرام رها کرد ...شیشه ی آب را از داخل نایلون بیرون کشید ...در
شیشه را باز کرد و گفت:
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 صبر کن...مقداری آب روی د ستش ریخت و آرام روی صورت گر گرفته و دور لبهای او
کشسسید  ...چشسسمان حریر بی اختیار خیس شسسد و خود را عقب کشسسید  ..قطره
اشسسکی سسسر خورد و روی گونه اش غلتید  ...علیرضسسا داشسست با دل او چه می
کرد؟ لبهایش زیر دندان گیر افتاد  ...علیرضسسا که دلیل حال او را فقط یک چیز
می دانست  ،گفت:
 انقدر بدت میاد از من؟سسسکوت حریر را که دید خود را جلو کشسسید و فاصسسله ی میانشسسان را پر کرد و
گفت:
 می خوای با من چی کار کنی هان؟ ان قدر از من بدت م یاد که با دیدنمحالت به هم میخوره؟ آره حریر؟
حریر پشیمان بود  ..از فکر انتقامی که می خواست از زری بگیرد  ...از پدرش
و در آخر از علیر ضا  ...باید به علیر ضا می گفت که همه اش دروو ا ست ...
اما جرات حرف زدن نداشت  ...لب هایش به سختی از هم باز شد :
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من نمی تونم...چشمان علیرضا پر شد از رگه های سرخ  ،و همین باعث شد جرات بیان کردن
ندا شته با شد ...انگ شتان علیر ضا م شت شد  ...ر های شقیقه هایش نبض
گرفت  ...تازه احساس خوشی کرده بود  ...نیم روز هم از خوشی اش نگ شته
بود ...
ی رو نمی تونی؟ دوباره شروع کردی؟حریر لب زد:
 چرا به حرفام گوش نمی کنی ...من هیچ وقت ...هیچ وقت...نتوانست جمله اش را کامل کند ...چرا علیرضا رنگ نگاهش را نمی فهمید ...
اما ادامه داد:
 کاش یه کم منو می فهمیدی...انگشسستان علیرضسسا درمانده و مسسستاصسسل داخل موهایش فرو رفت  ...چه قدر
نگاهش رنگ درد گرفته بود  ...دل حریر آتش گرفت  ..اما حاال که دلش گیر
کس دیگری بود  ،نمی خواست علیرضا را آزار دهد  ...به خصوص که علیرضا
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را در همین مدت زمان کوتاه بیشتر شناخته بود  ...حداقل می توانست به عشق
او احترام بگ ارد...
سر کوچه همهمه شد  ...نگاه هر دو به عقب برگشت  ...با دیدن تاکسی پدرش
دلش هری فرو ریخت  ...مردم دور تاکسسسی جمع شسسده بودند  ...بی اختیار با
جیغی کوتاه نام علیرضسسا را صسسدا زد  ..رنگش آن چنان پریده بود که علیرضسسا
تمام حرف های رد و بدل شده ی بینشان را فراموشی س رد و گفت:
 نترس حریر ...چیزی نیست ..و به سمت تاکسی حسین آقا دوید .
××××××××××
پست یازده)
صدای هق هق های حریر مثل پتکی برسرش کوبیده می شد  ..عصبی و کالفه
جلو رفت و مقابل پاهای او نشسسسسست ...چشسسمان خوش رنگ حریر خیس از
اشسسک به او دوخته شسسد ..نوک بینی اش سسسرخ از گریه های مداوم ،چهره ی
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زیبایی در نظر علیرضا ساخته بود  ...این دختر درست مثل یک تابلوی نقاشی
ظریف و دلنشین بود  ...حریر فین فین کنان نالید:
علی ...رضا...جانم؟هیع ...بابام...علیرضا مهربان دست جلو برد و دستان یگ او را میان انگشتان گرمش گرفت و
گفت:
 بابات خوبه ...سکته ...هیع  ...کرده...علیر ضا بی اختیار نگاه از چ شمان او گرفت و به در مراقبت های ویژه دوخت
و گفت:
 -نترس خوب میشه  ...حسین آقا خیلی قویه ...
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این بار چشمان حریر نقشی از وحشت گرفت و پرسید:
چرا ...گفتن دعوا کرده.؟ ..بابا ...هیع  ...اهل دعوا نبود ...علیرضا از جا بلند شد و کنارش نشست  ...انگشت شستش نرم پشت دست
های او باالو پایین شد و با مالیمت جواب داد:
تا هوش نیاد نمی فهمیم چی شسسده اما دکتر می گفت آثار ضسسرب و شسستم روبدن و صورتش بوده  ..احتماال با یکی دعواش شده  ...بعد نتونسته تحمل کنه
حالش بد شده ...
چ شمان حریر دوباره پر آب شد  ...سرش به شدت گی می رفت  ...اما تنها
چیزی که باعث شده بود سر پا بایستد فقط نگرانی برای پدرش بود  ...حسین
با وجود نامهربانی ها هرچه بود باز پدرش بود  ...البته حریر او را خوب می
شناخت  ...می دان ست پدرش مرد توداری ا ست و خیلی مواقع آن چه در دل
دارد با آن چه در ظاهر نشسسان می دهد فرق می کند  ..اما یک درصسسد هم نمی
توانسسست حدس بزند این بار پدرش فقط و فقط به خاطر او به این حال و روز
افتاده است  ...علیرضا که رنگ و روی پریده ی او را می دید گفت:
 -یه دقیقه بشین تا بیام...
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و در مقابل نگاه او برخا ست و به سرعت از او دور شد  ...پدرش چند قدم آن
طرفتر دا شت با مر د ست و پن ه نرم می کرد ...از ف شارهایی که پدرش این
روزها متحمل شده بود خبر نداشت و نمی دانست این روزها فکر و خیال با او
چه ها کرده ا ست ...مگر یک مرد چه قدر طاقت دا شت ؟ ...سردرد امانش را
بریده بود و چ شمانش از زور گریه به شدت می سوخت  ...سرش را به دیوار
پ شت سر تکیه داد و چ شمانش را روی هم گ ا شت  ...هنوز دقایقی نگ شته
بود که تلفن همراهش زنگ خورد  ...بی رمق چشسسم باز کرد و زیپ کیفش را
کشسسید  ...گوشسسی را که میان وسسسایل درهم و برهم کیفش گیر افتاده بود بیرون
کشید و با دیدن نام زری نفسش را با خستگی بیرون داد و جواب داد:
 بله؟بله و بال  ...معلوم هست کدوم گوری هستی ؟ می دونی ساعت چنده ...بغض بدی گلویش را گرفت .قادر به جواب دادن نبود  ...زری که حرصی شده
بود ادامه داد:
 دختره ی زبون نفهم با توام  ...ک ایی تو؟ خوبه هنوز بابات نیومده خونه ...وگرنه ...
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طاقتش تمام شد ...نام بابا ا شک را سیل آ سا به چ شمانش ر ساند ...بلند هق
زد:
 زری...زری برای چند ثانیه کوتاه مکث کرد  ...انگار تازه متوجه صسسسدای گریه ی او
شده بود  ...به یکباره جیغ کشید :
 چی شده ؟ تو ک ایی؟زری  ...بابام...صدای فریاد زری در گوشش پیچید :
چی شده ؟ حسین چی شده ؟همزمان علیر ضا با نایلونی از آب میوه و کیک وارد راهرو شد  ...با دیدن حال
نزار حریر به سمتش دوید و خود را به او رساند  .حریر بی اختیار با ح ضور او
جان گرفت  ...انگار پ شت و پناه جدیدی یافته بود ...د ست دراز کرد و گوشی
را به سمت علیرضا گرفت ...علیرضا کی سه را روی پای او گ ا شت و کمی از
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او فاصسسله گرفت ...دسسستانش هنوز از داد و فریاد زری می لرزید  ..چرا هیچ
وقت آرامشسسی نداشسست  ...این زن مخرب هر چه آرامش بود  ...صسسدای عمه
گفتن های علیرضسسا باعث می شسسد کولی بازی های او مقابل چشسسمانش جان
بگیرد ...
صدای علیرضا که سعی در آرام کردن زری داشت کم کم اوج گرفت...
 عمه خواهش می کنم ...چیزی نیسسست به خدا  ...شسسما ک ا میایی؟ ای بابا ...باشه بیمارستان...
علیرضسسا با پایان مکالمه چنگی به موهایش زد و به سسسمت او چرخید  ...تمام
هم و غمش برای حریر باعث شسسده بود عمه را کامال فراموش کرده بود و حاال
زری داشت می آمد  ..به سمت حریر رفت و کنارش نشست  ...بی حرف آب
میوه ای را از میان کی سه بیرون ک شید و نی را در آن فرو برد و نوک آن به سمت
لبهای بی رنگ حریر گرفت...
زود باش یه کم بخور ...دسسستان حریر هنوز می لرزید و نفس هایش همراه با هق هق ها به زور باال می
آمد  ...علیرضا کالفه بازویش را گرفت و با لحنی جدی و کمی عصبی گفت:
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 زود باش  ...فکر می کنی با گریه بابات زودتر خوب میشسسه  ...یا عمه کمتراذیتت می کنه  ...حریر با توام ...
انگار لحن صسسسدایش تاثیر خود را کرد ...لبهای لرزان حریر نی را میان خود
گرفت ...علیرضا با لحنی خاص که دلش را می لرزاند ادامه داد:
 آباریکال دختر  ...زود باش تا قبل اومدن عمه باید روبه راه شی...چشمانش بی اختیار میگ چشمان علیرضا شده بود  ...رنگ مهربانی چه رنگ
بود ؟چ شمان علیرضا نق شی از هزار رنگ زیبا دا شت  ...د ست لرزانش کمی
باال آمد و قوطی آب میوه را گرفت  ...علیرضا دست داخل کیسه کرد و بسته ی
کیک را بیرون کشید و همانطور که آن را باز می کرد گفت:
 اینم باید بخوری ...سسسرش را به نشسسانه ی نه تکان داد که علیرضسسا با اخم نگاهش کرد و با لحنی
توبیخگرانه گفت :
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 تو که نمی خوای بابات وقتی چشسسم باز می کنه تو رو این جوری ببینه...حریر باید قوی با شی  ...تو که تنها نی ستی  ..فکر ح سام باش  ..فکر بابات ...
فکر...
دلش می خواسسست بگوید فکر من  ...منی که دارم با دیدنت تو این حال صسسد
دفعه می میرم و زنده میشسسم ...اما حرف های سسسساعتی پیش حریر ذهنش را
ع یب مشسسغول کرده بود  ...اما او مرد تالفی نبود  ..حاال غیر از عاشسسقی  ،او
مسسسئول بود  ...او هرگز تالفی نمی کرد  ...ناراحت بود  ...قلبش از ان موقع تا
االن یکی در میان زده بود اما این جا ،جای تالفی نبود  ...این جا پناه بود برای
حریر  ..این جا مرد بود برای او ...
**********
پست دوازده)
ظرف میوه را جلو ک شید و زردآلوی نوبرانه ای بردا شت  ....آرام گازی کوچک
به آن زد  ...طعمی ترش و شیرین در دهانش پخش شد  .بی اراده چشمهایش
را برهم گ ا شت اما ندان ست چرا حریر با آن مع صومیت و ظرافت پ شت پلک
هایش جای گرفت  ...بی آن که چشم باز کند سرش را به بدنه ی مبل تکیه داد
و با ل ت بیشسستری میوه را در دهان گ اشسسست  ...حریر زیبا بود اما او از این
زیبایی ها فراوان دیده بود اما چیز ع یبی که از صسسبح او را درگیر خود سسساخته
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بود بکر و د ست نخورده بودن این دختر بود  ...برای اویی که همی شه با انواع و
اقسسسام دختران گشسسته بود حریر مثل همین میوه ی نوبرانه تازه و دسسست اول بود
 ...با صسسسدای مادرش از افکارش بیرون آمد و چشسسم باز کرد  ...حنانه روبه
رویش نشسته بود و با چهره ای غمگین و بق کرده گفت:
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
 فردا بریم سر خاک ،بدجور دلم هوای باباتو کرده...آریا دستی به موهای نامرتبش کشید و گفت:
 شما که همین دو روز پیش اون جا بودی ...چشمهای مادر از اشک پر شد و گفت:
 هنوزم باورم نشده که بابات از پیش ما رفته ...پوزخندی بر لبهای آریا نشست و جواب داد:
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 مامان پن ماه گ شته ...نمی خوای بی خیال شی ؟دانه ای از اشک روی گونه های مادرش لغزید و گفت:
 بی خیال بابات بشسسم؟ ...خدا سسسر هیچ کس نیاره  ...دلم براش خیلی تنگشده  ..هیچ وقت فکر نمی کردم انقدر زود منو تنها ب اره...
آریا بی تفاوت به حس و حال مادر خواسسست از جا بلند شسسود که حنانه پر درد
زیر گریه زد  ...کالفه نف سش را بیرون داد ...حو صله ی این اح سا سات تمام
نشدنی را نداشت  ...اما دلش طاقت نیاورد و کنار مادر نشست  ...دست دور
شانه هایش انداخت و گفت:
 ا ...مامان بسه دیگه  ...حالگیری نکن دیگه ...از عشق پدر و مادرش خبر داشت  ...اما روزهای آخر واقعا پدرش زجر کشید
و همین دردها باعث شد  ،خود مادر راضی به رفتنش شود  ...رفتنی که پر بود
از درد  ...اما مادر نمی توانست درد مردش را ببیند و زجر نکشد ...بیماری که
آن روزها در تار و پود همسسسرش جا خوش کرده بود و با هیچ چیز قابل عالج
نبود ،حتی پول از پارو باال رفته ی عظیمی ها!!!
سر حنانه روی سینه اش جا خوش کرد و هق هق کنان گفت:
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 بابات خیلی خوب بود آریا  ...اینو از منی بشسسنو که زنش بودم  ...بی متینخیلی سخته  ...خیلی...
بی اختیار نی شخندی بر لبانش ن ش ست پس چرا او از این همه خوبی سهمی
نبرده بود  ...هیچ وقت نمی توانسسست مثل پدرش مردم دار و مهربان باشسسد ...
انگار در ذاتش نبود  ...البته او مصسسداق بچه ی حالل زاده به دایی اش می رود
را خوب نشسسان داده بود  ...دایی جالل همیشسسه الگوی او در زندگی اش بود ..
مردی مقتدر و قوی..اصسسال همین که همیشسسه اسسسم دایی ،منفور خانواده بود
برایش جالب و ع یب بود و او را بی اراده به سسسمت او می کشسساند  ..ع یب
جاذبه داشسست این دایی خوشسسگ ران و به قول متین عظیمی عیاش و الواط ...
حنانه اشکها یش را پاک کرد و پرسید:
 بریم فردا صبح ؟باشه می ریم ...ح نا نه ن گاهش را به چهره ی مردا نه و ج اب پسسسرش دو خت ...کاش می
توانسسست آن چه در فکر دارد را بر زبان آورد .اما می دانسسست اگر کمی بیشسستر
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پیش رویی کند دیگر از این روی نرم و آرام او خبری نخواهد بود  ...دسسسست
هایش را دو طرف صورت پسرش گ اشت و با نگرانی پرسید:
 تو که منو تنها نمی ذاری نه؟باز سوالی که این روزها ورد زبان او شده بود...آریا نگاه به مادر دوخت  ...بعد
از مر پدرش وابسسستگی مادر بیچاره اش کرده بود  ...در آسسستانه ی رفتن با
پریناز بود که پدر را از دسسست داد و همین باعث گردید به خاطر احوال بد مادر
از رفتن صسسرف نظر کند  ...چند ماه بعد وقتی از قصسسد خود برای مادر گفت
حنانه دیوانه شد  ...رفتن آریا یعنی از د ست دادن همه چیز  ...اما خوشبختانه
متین همه چیز را پیش بینی کرده بود  ...می شناخت پ سرش را و د ست یاری
داده بود با همسر ...شرطی که در وصیتنامه گ اشته بود باعث شد آریا دست و
پای رفتنش ب سته شود  ...او که فکر می کرد خیلی راحت با پول و ثروت به جا
مانده از پدر به راحتی عازم سفر شده و به وصال یار خواهد رسید با شرط پدر
گیر افتاد  ...بارها خواسسست حنانه را به هر نحوی که می تواند از اجرای شسسرط
منصسسرف سسسازد اما حنانه زیر بار نرفت که نرفت زیرا رفتن آریا یعنی از دسسست
دادن او برای همی شه  ...هر چه آریا بزرگتر می شد انگار که جوانی های جالل
مقابل چشمانش زنده می گشت ...همان سرکشی ها و خصلت های خاص...
همین ها باعث می شد بی شتر از قبل بتر سد  .هرا سی که می دان ست بی دلیل
نی ست  ...بارها در خفا ا شک ریخته بود  ...جالل بی عاطفه بود  ...غد و یک
دنده  ...مگر نه این که سسسال ها مادرش چشسسم انتظار اومانده بود و همان طور
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هم جان س رده بود  ...حاال از بخت بد آریا ک ی برابر ا صل برادرش شده بود
 ...آریا نگاهی به چهره ی مادر انداخت و از جا بلند شسسد  ...دسسست در جیب
هایش کرد و گفت:
 مامان من نمی تونم این جا بمونم  ...خودت خیلی خوب می دونی که اینجا جای من نیست...
حنانه درمانده از جا بلند شد و گفت:
این جا چی کم داری مادر؟بی توجه به سوال مادر پرسید:
 مامان چرا هیچ وقت به فکر یه بچه ی دیگه نبودید ؟ تو و بابا که ادعایعاشقی داشتید چرا فقط من؟ چرا االن من باید تقاص تنهایی شما رو بدم ...
انگار کسسسی به سسسینهی حنانه چنگ زد و قلبش را میان پن ه هایش فشسسرد ...
رنگ از رخش پرید و گفت:
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 ما مشسسکل داشسستیم  ...دیگه بعد به دنیا اومدن تو دیگه نتونسسستم هیچ وقتباردار بشم ...
آریا همان طور که هنوز دسسسست هایش در جیبش بود کمی به جلو خم شسسسد
سرش را جلو آورد و طلبکارانه پرسید:
حاال *ن*ا*ه من چیه؟منی که یه لحظه هم نمی تونم تو این خراب شسسسدهبمونم ...بابا دارم دیوونه میشم به خدا...
حنانه نالید:
 چی کم داری پسرم ...بهترین زندگی ...آریا میان کالمش دوید و گفت:
من وا سه این جا  ...این محیط ساخته ن شدم  ...می فهمی مامان ...یه کاریکن زودتر برم...
نمی تونم ...شرط بابات برام مهمه  ...خودش خواسته ... -یعنی من زن بگیرم  ...همه چی حله؟
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حنانه گیر افتاده بود  ...خودش هم می دانسسست این شسسرط به تنهایی نمی تواند
آریا را نگه دارد اما چاره ای نبود ...فقط امید به عاشق شدنش داشت  ..عاشق
دختری ن یب و خوب  ...شسساید ه مه ی این ها وهم و خیال بود  ...اما انگار
در چاه عمیقی افتاده بود و فقط همین ریسسسمان برای ن اتش وجود داشسست ...
م ستا صل به آخرین ری سمان چنگ زد ...شاید یک زن ن یب و خوب نه از آن
دخترهایی که خیلی وقت ها آویزان پ سرش دیده بود  ،می توان ست این پ سر را
سر عقل بیاورد  ...به همین دلیل مثل همیشه محکم و جدی گفت:
 آره  ...یه دختر خوب و ن یب  ..اون موقع همه چی رو به نامت می زنم ...قول می دم  ...به شرط این که شرایطی رو که می گم دا شته با شه  ...من باید
تاییدش کنم  ..فهمیدی ؟
چشمان آریا ریز شد  ...برقی در چشمانش جهید ...زبانش را روی لب هایش
کشسسید  ...نگاهش بی اختیار به میوه های نوبرانه ی روی میز دوخته شسسد ....
دسسست برد و یک دانه درشسستش را برداشسست و خبیثانه لبخندی زد و تاکید وار
گفت:
 -باشه  ...یه دختر خوب و ن یب ...
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سسسر حنانه آرام باال و پایین شسسد ...آریا بی حرف از کنارش گ شسست ...لرزی
خفیف بر اندام حنانه نشسسسسست ...این نگاه پر از حرف بود ...بی اراده به عقب
برگشت و نگاه به راه رفته ی پسرش دوخت ...
××××××××
زری که از پیچ راهرو پیچید به محض دیدن آن ها کولی وار خود را به علیر ضا
رساند و گفت:
 چی شده علی؟ چه بالیی سر حسین اومده ...حریربی حس و حال از جا بلند شسسد  ...رنگ و روی پریده و بی حالش نشسسان
از ضعف درونی اش داشت ...
ا ما زری بی آن که مالح ظه ی حال دخترک را ک ند ،بی آن که منتظر جواب
علیرضا بماند  ،به سمت حریر ه وم آورد و بی رحمانه به او توپید:
 خیالت راحت شسسد؟ ...بفرما  ،همش به خاطر هزینه های سسسر سسسام آورهجناب عالیه  ..وا سه من آدم شده  ...دان شگاه  ...آخه یکی نی ست بگه ننه ت
چه گهی بوده که تو بخوای بشی ...
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اشک در چشمان حریر حلقه زد  ...اما توانی برای پاسگ دادن نداشت  ...برای
امروزش کافی بود ...زری هیکل چاق و لرزانش را روی نیمکت انداخت و
همان طور که خود را به سمت چپ و راست تکان می داد با صدایی بلند نالید:
 وای حسین  ...چه بالیی سرت اومد ...حریربی رمق تکیه به دیوار زد  ...علیرضسسسا با نگرانی نگاهی به او انداخت و
کالفه به زری گفت:
ای بابا عمه این چه وضعیه ...چرا این جوری می کنی؟هنوز کالمش تمام ن شده بود که پرستاری از بخش بیرون زد و با لحنی ع صبی
گفت:
 خانم داری چی کار می کنی؟  ...پاشسسو ببینم  ...چه خبرته  ...این ا مثالبخش مراقبت های ویژه ست  ...ای بابا...
و رو به علیرضا گفت:
 -اقا ببرش بیرون  ...ع ب آدمایی پیدا میشنا ...
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زری هیکلش را به زحمت از زمین بلند کرد و با حرص گفت:
هی خانم پرستار نفست از جای خوش بلند میشه  ...اونی که اون جا خوابیدهشوهر منه ...نون آوره خونه م  ...این ذلیل مرده رو می بینی این باعثشه  ...همه
چی از زیر گور این بلند میشه ...
و بی توجه به همه به سمت او رفت  ..اما صدای عمه گفتن ها علیرضا او را در
جا خشک کرد ...
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
علیرضا خشمگین مقابلش ایستاد و گفت:
 چی کار می کنی عمه * ...ن*ا*ه حریر چیه ؟ حسین آقا سکته کرده ...وای وای زری اوج گرفت...دو باره کولی گری از سسسر گرفت  ...حریر لب به
دندان گزید و چشم بست  ...اما با صدای نگران علیرضا پلک از هم گشود ...
–خوبی حریر؟
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زن حسود تحمل توجه علیرضا را نداشت  ...با حرص گفت:
 تو رم می کشسسه  ...ای خدا  ...به کی بگم ...این ذلیل مرده خودشسسو زده بهموش مردگی  ...ببین ح سین رو فر ستاد تنگ قبر ستون  ...وای خدا چه غلطی
کردم...
دیگر طاقت علیر ضا تاق شد و با فریادی که هر سه را در جای شان میخکوب
می کرد داد زد:
 بسه عمه! کافیه...زری چشسسمانش گرد شسسد ...باورش نمی شسسد علیرضسسا آن طور رو در رویش
بایستد ...
************
پست سیزده)
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مالفه را باال ک شید وروی سینه ی پدرش مرتب کرد ..چه قدر تر سیده بود ...
اصسسال نام سسسکته دیوانه اش کرده بود  ...نگاهش را به چهره ی پدرش دوخت
...حسسسین بهوش آمده بود  ...و خدا را شسسکر با وجود سسسکته ی قلبی از خطر
جسسسته بود  ...همین برایش کافی بود  ...تازه می فهمید همین حضسسور نصسسفه
نیمه پدرش چه قدر ارزشمند است  ...وقتی چشمان باز پدرش را دید لبخندی
شیرین نثارش کرد و گفت:
 خوبی بابا؟حسین آرام و رنگ پریده لب زد:
 خوبم ...حریر د ست روی د ست پدرش گ ا شت  ...حس گرمای جان بخش د ستان
پدر روحی تازه در کالبدش دمید  ...چه قدر خوب که بابا تنهایش نگ اشته بود
 ...تازه می فهمید پدر هر چه باشسسد هر چند دور و نامهربان باز پدر اسسست ...
پ شت ا ست  ...پناه ا ست  ...وقتی نبا شد انگار کوهی را که به آن تکیه زدی از
دست داده ای  ...آرام خم شد و پشت دست پدرش ب*و*سه ای نرم نواخت
 ...حسسسین پلک بسسست ...دسسستش چرخید و انگشسستان حریر را میان پن ه اش
گرفت و همان طور با چشم بسته زمزمه کرد:
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 نترس بابا  ...من خوبم ..ان گار ترس و نگرانی را در چشسس مان او خوا نده بود  ...بغض گلوی حریر را
گرفت  ...نگاهش بی اختیار به سمت کبودی چشم پدر کشیده شد ...قطره ای
اشک جوشید و از گوشه ای چشمانش بیرون لغزید  ...حسین بی رمق چشم
باز کرد و گفت:
 گریه نکن حریر بابا  ...می بینی که خوبم ...خوا ست چیزی بگوید که زری با سر و صدا وارد اتاق شد و با دیدن آن ها در
آن حال و روز پشت چشمی نازک کرد و گفت:
 بیا برو اونور ببینم ...می خوای دوباره سکته ش بدی ؟این زن در این دو روز بدجور روی اع صابش بود  ...کاش قادر بود حرفی بزند
 ...اصال از آن دفاع جانانه ی علیرضا زری رفتارش صد برابر بدتر و آزار دهنده
تر شسسده بود  ...همین دیروز وقتی علیرضسسا با مهربانی خواسسسته بود دیگر گریه
نکند  ،زری بی مهابا با کلمات ناراحت کننده و رکیک مستفیضش کرده بود ...
حاال دیگر علیرضسا با محبت هایش زری را از کوره به در می برد و ع یب این
که حریر بی اختیار از تک تک آن ها ل ت می برد  ...اما زری از حسسسادت به
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مرز انف ار می رسسسید و هر جور شسسده ناراحتی اش را ابراز می کرد و به راحتی
می شد پشیمانی را در چشمان او خواند ...حسین رو به حریر گفت:
 بابا کمکم کن یه کم بیام باالتر ...زری پر از حسادت جلو کشید و گفت:
 نمی خواد  ...خودم کمکش می کنم...و با دست حریر را به عقب راند  ...حسین اخم هایش درهم رفت اما اخالق او
را خوب می شناخت  ...اصال نیمی از سکوت هایش به خاطر جری نکردن او
بود  ...او این زن حسود را خوب می شناخت  ...کافی بود کمی به بچه هایش
بیشتر از حد معمول توجه نشان دهد آن موقع بود که زری مثل یک شیر گرسنه
آماده ی پاره کردن شکار می شد  ...همی شه سکوت می کرد تا آ سیب کمتری
به فرزندانش برسسسد  ...در برابر زری ایسسستادن کار مشسسکلی بود  ...حریر کمی
عقب کشید و گوشه ای ایستاد  ...زری بالش حسین را باال آورد و زیر سر او را
درست کرد  ...حریر رو به پدر کرد و گفت :
 بابا من بیرونم اگه کاری بود بگید ...زری زیر لب غرید:
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 مگه تو کارم بلدی؟رفتارهای زری دیگر دا شت غیر قابل تحمل می شد  ...نف سش را محکم بیرون
داد و از اتاق خارج شسسد  ..حسسسام طبق معمول در کوچه مشسسغول بازی بود ...
نمی دانسسست چرا انقدر عصسسبی و کالفه شسسده اسسست  ...نمی توانسسست جواب
دندان شکنی به زری بدهد  ...از ناراحتی پدرش می تر سید  ...نمی خوا ست
حرف های دکتر را نادیده بگیرد کاری که زری این دو روز به کل بی توجه به آن
بود  ...علیر ضا بعد از دو روز بیداری شبانه در بیمار ستان به خانه رفته بود ...
خود را مدیون علیرضا می دانست ...ده بار انگشتر داخل کیفش را بیرون آورده
بود  ...حتی یک بار انگشسستر را داخل انگشسستش فرو برده بود و دقایقی خیره ی
آن شده بود اما انگار حلقه ی داغی دور انگشتش انداخته بود  ...حس سوزش
انگشتش باعث شده بود با ناراحتی انگشتر را در آورده و داخل کیف رها سازد
 ...علیرضسسا خوب بود  ...مهربان بود ...مرد بود  ..اما عشسسق نبود  ...قلبش با
دیدنش به ت ش های تند و نفس گیر نمی افتاد ...تنش خیس عرق نمی شسسد و
ح سی شیرین زیر پو ستش نمی دوید  ...کالفه به سمت اتاقش راه افتاد اما با
صدای زنگ تلفن خانه به سمت د ستگاه تلفن رفت  ...گو شی را که بردا شت
صدای مریم در گوشش پیچید:
 -الو سالم ...
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سالم مریم  ...خوبی؟خوبم خانم  ...بابات چه طوره؟خدا رو شکر بهتره ...خب خدا رو شکر  ...امروزم نیومدی دانشگاه ...نشسسد بابا رو آوردیم خونه  ...دلم نیومد امروزم تنهاش ب ارم  ...حاال ایشسساالفردا میام ...چه خبر ؟
هیچی فقط یه نفر سراغتو می گرفت ...بی اختیار قلبش کوبیدن آغاز کرد  ...حس این که آریا سراغش را گرفته با شد
باعث شد ضربان قلبش باال بگیرد ...نگاهش بی اراده به سمت در اتاق پدرش
چرخید و به آرامی پرسید :
 کی؟-این پسره ساجدی ...مسعود ساجدی رو می گم...
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آه از نهادش بلند شد  ...تنش به عرق سردی نشست و گفت:
واسه چی؟نمی دونم گفت:
ازت جزوه می خواد ..
دلش بهم خورد  ...ته دلش آ شوبی به پا شده بود  ..این که فکر می کرد بعد از
دو روز آریا سسسراغش را بگیرد چیز زیادی نبود ...دسسستش را روی شسسقیقه اش
گ ا شت  ...درد بدی در سرش پیچید اما این بار مریم با جمله ی بعدی انگار
برق سه فاز به او وصل کرد ...
– شوخی کردم بابا  ...این پسره ی نچسب سراغتو می گرفت  ..گفت قول جزوه
بهش دادی ...
کفری نفسش را بیرون داد اما همزمان دلش غن رفت و لب هایش به لبخندی
کش آمد:
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راسسست می گی مریم؟یکی طلبت  ...همیشسسه همه چی رو بهم زهر مار میکنی ...
کوفت نیشتو ببند  ...به خدا حیف اون علیرضا ی بیچاره که دل به تو بسته ...در دلش شوری به پا شده بود  ...بی توجه به کالم مریم ،دستش را جلوی دهانه
ی گوشی گرفت و با کمترین صدا پرسید:
 آریا دیگه حرفی نزد ؟مریم با لحنی پر اکراه جواب داد:
 پسسسره ی گوشسست تلگ اومده جلو میگه این خانمه فتوحی یه جزوه به من قولداده بود  ..پس چرا دو روزه نمیاد دانشگاه ...
پر از اشتیاق پرسید:
 تو چی گفتی ؟-چی می خوای بگم  ...گفتم باباش بیمارستانه  ...نتونسته بیاد.
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دیگه فردا حتما میام .مریم که هی ان او را دید با ناراحتی گفت:
باشه خانومی  ...مواظب خودت باش  ..فردا می بینمت ...فدات شم  ...اما یه ضد حال طلبت ...اخه اون موقع زیادی خوش خوشانت می شد ...مریم ؟دارم حرف حقو می گم  ...اما کو گوش شنوا  ...من نمی دونم تو چی تو اینپسره دیدی  ...چشمات کور شده حریر  ...این منو اذیت می کنه ...
صدای زنگ در باعث شد حریر بگوید:
 -باشه مریم جون در می زنن  ...فردا با هم حرف می زنیم..

حر یری به عطر یاس

129

تماس را قطع کرد  ...گوشی را روی دستگاه گ اشت و به سمت آیفون رفت ...
جواب داد:
 بله؟باز کن خانوم منم...بالفا صله گو شی را گ ا شت و به سمت اتاقش دوید  ...دیدن علیر ضا در آن
لحظه تنها چیزی بود که اصال دوست نداشت ..
××××××××××
پست چهارده)
با دستی لرزان در را پشت سرش بست ...نگاهش دورتا دور اتاق چرخید  ...به
دنبال شالش گ شت ...شال یا سی رنگ را روی پ شتی کوچک کنار پن ره دید
 ...بالفاصله به آن سمت رفت و شال را برداشت  ...روی سر انداخت و همان
جا کنار پن ره ای ستاد  ...صدای تقه ای که به در خورد باعث شد د ست روی
قلب ملتهبش بگ ارد ...علیرضسسسا آرام در را باز کرد و سسسرش را کمی داخل
کشید:
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 اجازه هست؟در دلش به لحن او توپ ید" ا جازه ندم چی کار کنم" دو باره به حال و هوای
گ شته برگشته بود ...چه طور می توانست از آریا بگ رد؟ علیرضا مزاحم حس
و حالش شده بود  ...چه قدر دو ست دا شت بعد از تلفن مریم  ،جای خلوتی
گیر می آورد و خود را در رویاهای دخترانه اش غرق می سسساخت ...همین که
آریا سسسراغش را در روزهای غیبتش گرفته بود برایش کافی بود  ...اما علیرضسسا
طبق معمول درسسست مثل یک خروس بی محل ضسسد حالش شسسده بود  ...با
صدای علیرضا آرام سر بلند کرد:
نکنه بد موقع اومدم ...آخه بابات خواب بود گفتم بیام پیش تو...در دلش دهن ک ی بزرگی کرد و گ فت"ب له که بد موقع او مدی ...پسسسره ی
نچسب" کاش می توانست او را از اتاق بیرون بیاندازد ...ذهنش به دنبال رویای
شیرین آریا بود ...باز علیرضای مهربان مقابل نگاهش رنگ باخته بود...
علیرضا مح وبانه وارد اتاق شد و آرام در را پشت سرش بست ...بی حوصله
و کمی باالتر از حد معمول گفت:
 -اون در رو باز کن!
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ابروهای علیرضا به طرز با مزه ای باال پرید و با شیطنت گفت:
 از من می ترسی ؟این لحن مهربان و شیطنت بار را نمی خواست  ...کالفه جلو آمد و همان طور
که او را با دست کنار می زد گفت:
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
 بهتره در و باز کنی حوصله ی لیچارهای زری رو ندارم...اما بازویش در دسسستان قدرتمند و قوی علیرضسسا قفل شسسد  ...زور پن ه های
علیرضا او را در جا نگه داشت...
باز چی شده خوشگله؟متنفر بود از این لحن  ...حداقل این لحن را برای کسی دیگری می خواست نه
علیرضا  ...نگاهش به سمت انگشتان او رفت و با لحنی پر از تحقیر گفت:
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ولم کن  ..چی کار داری می کنی ...چشمان علیرضا ریز به ریز صورت او را درنوردید و آخر روی لبهای خوش فرم
او قفل شد و گفت:
 یه جوری رفتار می کنی که انگار به زور زنم شدی؟وجود حریر پر از غضسب شسد  ...دسست خودش نبود  ...دلش پیش آریا بود و
این همه نزدیکی به علیرضا را نمی خواست ...دندان هایش را به هم فشرد و با
حرص جواب داد:
 کی گفته من زنت شدم ؟اخم های علیرضا درهم فرو رفت و گفت:
نیستی؟نگاهش رنگ نفرت گرفت و با لحنی که از خود سراو نداشت غرید:
 -نه!
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چشمان علیرضا به دنبال علت ناراحتی اش گ شت ...بی اختیار به یاد انگ شتر
افتاد و گفت:
آره حق داری  ...تو که از انداختن یه انگشتر تو انگشتت ح ر می کنی ،بایدمتعهدی حس نکنی ...من چه قدر ابلهم نه؟
چشم در چشم هم شدند و حریر با صدایی که از ته چاه بیرون می آمد گفت:
گفتم ولم کن ...دلش رهایی می خواسسست  ..حس این که مثل یک پرنده در قفس دل علیرضسسا
گیر افتاده با شد ،کالفه و سردرگمش می کرد .پن ه های علیرضا آرام آرام شل
شسسد و حریر بازویش را عقب کشسسید  ...لب هایش را جمع کرد ..حاال وقتش
بود  ...در این اتاق تنها و تنها علیرضا بود و خودش  ...باید می گفت و خود را
خالص می کرد  ...مگر نه این که نقشه کشیده بود برای او  ...اما مهربانی های
او کمی  ،فقط کمی از وجود حریر را لرزانده بود  ...و حاال می خواسسسست بی
انتقام کنار بکشد  ...مگر قصدش ضربه زدن به آن ها نبود؟ اما حاال دلش می
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خواسسست علیرضسسا بی هیچ آسسسیبی از سسسر راه زندگی او کنار برود  ...این تنها
کاری بود که می توانست در حق او ان ام دهد  ...با حسی پر از ترس گفت:
 خودت می دونی که من هیچ عالقه ای بهت ندارم ...نازهای دخترانه  ...باز شروع شده بود  ...علیرضا خشمگین چشم به او دوخت
گفت:
 باز چی شسسده ؟ چرا هر روز یه جوری  ...یه روز سسسکوت می کنی و حرفینمی زنی  ...یه روزم این جوری ..
حریر لب به دندان گرفت و خ الت زده گفت:
اون شب م بور شدم  ...می دونستم هیچ کس به حرفم گوش نمی کنه ...علیرضا بی نفس نگاهش کرد  ...اما حریر ادامه داد:
 هیچکس به احسسسساس من توجه نکرد ...این که چی می خوام ...حتی خودتو...
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سر علیرضا به نشانه ی باور نداشتن به طرفین تکان خورد و نالید:
همش نقشه بود؟ ...تو داری با من و دلم بازی می کنی ؟نگاه علیرضسسا بی حس شسسد ...خالی و سسسرد و خاموش  ...چیزی در دل حریر
فرو ریخت  ...انگار به یکباره گرمای چشسسمان علیرضسسا به زمهریری سسسرد و
جانسوز تبدیل شد  ...اخرین جمله ی علیرضا کوبنده و خشمگین بود:
چی می خوای که من ندارم ...انگشتانش درهم قفل شد ...باید لرزی که از سرمای وجود او بر جانش نشسته
بود را آرام می کرد...آرام لب زد:
 من عاشقت نیستم  ...این کافی نیست ؟کلمات همچون پتکی سهمگین بر وجود خسته و بی خواب علیرضا نشست...
بعد از دو روز سخت و خ سته کننده ،ح م این کلمات از ظرفیتش خارج بود
 ...اما نا امیدانه اخرین چنگ را به ریسمان باقی مانده انداخت:
 -نکنه رفتارای عمه باعث شده این وری کنی؟ آره حریر...
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اما حریر بی رحمانه نگاهش کرد  ...درد در چشمان علیرضا نشست  ...ریشه
انداخت به تمام وجودش  ...باورش نمی شد  ...تمام شده بود  ...دست برد و
اولین دکمه ی پیراهنش را باز کرد  ...راه نفسش بدجور بسته شده بود .
هیچکی به من و خواسته م توجهی نکرد...اصال برات مهمه ؟من عاشقتم  ..این کافی نیست؟نه کافی نیست ،چون من دلم یه جای دیگه ست...بی اراده دسسست روی دهانش گ اشسست ...حرفی که نباید می زد بی اختیار از
دهانش بیرون پریده بود ...نگاهش به چهره ی تر سناک علیر ضا خیره ماند ...
صورتش کبود شده بود  ...رگه های از خون در چشمانش سرخی ترسناکی را
به نمایش گ ا شته بود  ...انگ شتان علیرضا در هم م شت شد  ...گامی به جلو
برداشسسست ...نفس در سسسینه ی حریر حبس شسسسد و از ترس گامی به عقب
گ ا شت ...مطمئناخونش حالل شده بود  ...جلوی مردی که ن شان کرده اش
بود حرف از عشق و عالقه به مردی دیگر زده بود  ..علیرضا مقابلش ایستاد ...
چشمان به خون نشسته اش را به او دوخت  ...فشار دندان هایش را که به روی
هم کلید شده بود ،از همین فا صله حس می کرد  ...پر از ترس آب دهانش را
قورت داد ...نگاهش به روی ر های پیشانی علیرضا که ورم کرده بود و نبض
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می زد خیره ماند ...علیر ضا جلوتر آمد و حریر بی اختیار به عقب ک شیده شد
 ...حاال بین دیوار و اندام علیرضا گیر افتاده بود  ...عرق از سر و روی علیرضا
می چکید  ...چیزی تا مرز سکته باقی نمانده بود  ...نگاه سرخش را قفل نگاه
حریر کرد  ...حالش از خودش به هم می خورد  ...چند بار لب زد  ...کلمات
در سینه اش گم شده بود  ..چرا نمی توان ست چیزی بگوید  ...م شتش را باال
آورد  ..حریر از ترس چشسسم بسسست  ...اما با صسسدای ضسسربه ی محکمی هینی
کشید و هراسان چشم باز کرد  ...مشت علیرضا درست جایی نزدیک صورت
او کنار دیوار ن ش ست ...علیرضا بی نفس له له می زد  ...قف سه ی سینه اش به
شسسدت باال و پایین می شسسد ...چه قدر خود را کنترل کرده بود  ...نفس حبس
شده ی حریر از سینه رها شد  ...علیرضا بی آن که نگاه ازچشمان ترسیده ی او
بگیرد ،گامی به عقب ک شید  ..درد در صورتش جاری بود  ...نزدیک در شد و
پ شت به حریر کرد  ...د ستش روی د ستگیره قفل شد اما قبل از بیرون زدن از
اتاق ای ستاد ...چند بار لب زد  ...کلمات تا پ شت گلویش باال آمد ...چه قدر
درد داشسست حرف هایش  ...درسسست مثل خن ری بود که وجودش را پاره پاره
می کرد ...اصسسال این حرف ها ارزش گفتن داشسست؟  ...کاش هر چه زودتر از
این اتاق منحوس بیرون می رفت  ...کاش می رفت و میمرد ..بی آن که اجازه
ی جاری شدن کلمات را بدهد سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و از اتاق
بیرون زد...
×××××××××
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در باز شد و زن با اندامی موزون و خوش فرم در آستانه ی در ایستاد  ...با دیدن
مرد مقابلش لب ها به کسسسری از ثانیه کش آمدند و چشسسم ها از خوشسسحالی
درخشیدن گرفت...
چشمان مرد کمی روی اندام زیبای زن باال و پایین شد و شیطنت بار گفت:
 نمی خوای بیام تو ،بعد اون خنده های خوشگلتو تحویلم بدی ؟زن کنار کشید و با صدایی پر از ناز گفت:
 بفرمایید سرورم...این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
خنده بر لب های مرد نقش بیشتری گرفت و به محض ورود به خانه زن را میان
پن ه هایش ا سیر ساخت و در را با پ شت پا ب ست ...زن آویز گردن مرد شد و
گفت:
 -چه قدر دلم برات تنگ شده بود ...
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آریا سر میان موهای پریناز فرو برد و گفت:
 تازه می فهمم چه قدر نفس کم داشتم....سورپرایزم کردی...و نفسی عمیق از میان موهای او کشید و ادامه داد:
 دلم واسه موهای خوشبوت تنگ شده بود  ..بدون شوهرت چه جوری طاقتآوردی؟
ابروهای خوش حالت پری ناز باال پرید و جواب داد:
 حاال که می بینی نتونستم طاقت بیارم ..آریا او را بیشتر به خود فشرد و ب*و*سه ای کنار گوشش نواخت و گفت:
 وقتی گفتی این ام باورم نشد  ...مگه نگفتم یه کم دیگه خودم میام...پریناز مشتش را به سینه ی او کوبید و گفت:
-آریا دلم طاقت نیاورد  ...بدون تو نمیشه  ...دیگه نمی رم  ...مگه با خودت...
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آریا دلتنگ او را به خود ف شرد و همراه با ب*و* سه ای که کنار شقیقه اش می
کاشت گفت:
 باشه خوشگلم  ...این دفعه با هم و برای همیشه میریم ...*********
پست پانزده)
تن خیس از عرق و لرزانش را به سسسمت دیوار کشسسید  ...دیگر رمقی در جانش
نمانده بود...همان جا ُسر خورد و ن ش ست ...چند بار بی انقطاع نفس ک شید
...نفس کم آورده بود؟ ...چرا انقدر به هم ریخته بود؟! ...مگر نه این که باید
خو شحال می بود ...مگر همین را نمی خوا ست  ...علیر ضا رفته بود ...داغان
و درهم شکسته  ...د ستمزد چند روزه اش را خوب کف د ستش گ ا شته بود و
راهی اش کرده بود ...نمی دان ست چرا گو شه ای از قلبش  ،در ست کن ی از
آن جا که همی شه تاریک بود وخاموش ،بدجور می سوخت  ...د ستش را روی
سینه گ اشت جایی که قلبش به شدت و بی امان می کوبید  ...نگاه خشمگین
علیرضا با آن رگه های سرخ و آتشین بدجور ترسانده بودش ...درد بدی در تک
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به تک سسسلول هایش راه افتاده بود ...چرا دلش بی قرار شسسده بود  ...علیرضسسا
ک ای این دل جا داشت که این جور آتشش زده بود و رفته بود؟!
دسسست سسسرد و یگ زده اش را به پیشسسانی کشسسید و دانه های عرق را پاک کرد...
همزمان در باز شد و هیکل چاق و لرزان از خ شم زری در آ ستانه ی در ظاهر
شد...
دختره ی گیس بر یده چی کار کردی اون ب چه رو که این جوری پریشسسونرفت؟ هان ؟
زبانش تکان خورد  ...دهان باز کرد  ...اما چرا صدا ندا شت؟ زری از فرصت
اسسستفاده کرد و گامی به جلو برداشسسست ..رنگ حریر بد پریده بود و بی نفس
نگاهش می کرد ...درد بدی در سرش پیچیده بود اما صدای زری آزار دهنده و
اکو وار در مغزش پخش شد:
 خاک بر سر بی لیاقتت  ...حاال تا می تونی اون بچه رو بچزون ...خالیق هرچه الیق...
س س انگشتش را تهدید وار مقابل صورت او تکان داد و گفت:
 -به خدا زری نیستم اگه علیرضا رو از این ازدواج منصرف نکنم...
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حریر چنگی به موهایش زد و رنگ پریده نگاهش کرد ..این چه حالی بود ؟
اصسسال نمی توانسسست درک کند  ...پریشسسان به زن مقابلش نگاه می کرد ...زری
هم از این سکوت استفاده کرده هر چه در دل داشت با لحنی رکیک نثارش کرد
 ...اما حریر فقط سکوت کرده بود ...
××××××
با صدای پدرش سرش را از روی زانو برداشت...نمی دانست کی خوابش برده
است  ...تنش را که از درد مچاله شده بود ،تکان داد و با رخوت و سستی از جا
بلند شسسد ...سسساعتی بود که خانه در سسسکوت فرو رفته بود ...حتما پدرش تا به
حال خواب بود و زری از فرصت استفاده کرده و بیرون رفته بود  ...باید به اتاق
پدرش می رفت  ...مطمئنا چیزی نیاز دا شت که او را صدا می زد...د ستی به
چشمان سرخ و متورمش که نشان از یک ساعت گریه مداوم می داد کشید...
بدنش همچون وزنه ای سنگین شده بود  ...شاید هم پاهایش آن قدر بی جان
و سست شده بود که نمی توانست وزنش را نگه دارد...
با شنیدن صدای پدر که دوباره او را فرا می خواند  ،به سمت در اتاق رفت...
سرش گی ی رفت  ...دست به دیوار انداخت و به آن تکیه زد ...او حریر بود با
حسسسی لطیف ...دختری مهربان و آرام ...و حاال در باورش نمی گن ید امروز
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در همین اتاق قلبی را به طرز وحشسستناکی شسسکسسسته اسسست ...اوامروز حریر
همیشسسگی نبود ...برای فرار از فکر و خیال علیرضسسسا زیر لب نالید" تقصسسیر
خودش بود"...
لبهای خشسسکش را با زبان تر کرد و نفسسسی همچون آه از سسسینه بیرون داد...
ذهنش بی اختیار فریاد زد" االن علیر ضا ک ا ست؟" با همین جمله بی اختیار
چ شمانش دوباره پر شد  ...نمی توان ست حال بد خود را درک کند  ...ع شقی
در میان نبود  ...اما حریر دختری نبود که به این راحتی کسسسی را اذیت کند ...
ع اب وجدان دوباره خفتش کرده بود و داشسست مثل یک مته مغزش را سسسوراخ
می کرد ...با صدای پدرش کمی به ج سم بی رمقش سرعت داد و به سمت
اتاق او رفت ...از بی فکری زری حرصسسی شسسسد و در اتاق پدر را گشسسود و
بالفاصله به سمت او رفت ...
حسین با دیدن او لب به لبخندی ضعیف گشود و گفت:
 ک ایی بابا ؟باز بغض کرد ...این بغض لعنتی از جانش چه می خوا ست؟ ...چ شمانش پر
شسسد اما اجازه ی باریدن نداد ...نفس عمیقی را تندی به ریه کشسسید تا مانع از
ریخته شدن اشک ها گردد .حسین دست دراز کرد و گفت:
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 بیا ببینم دختر ...به سسسمت بابا پرواز کرد ...دلتنگ آغوش پر مهرش بود  ..حاال که زری نبود
باید فرصسست را غنیمت می شسسمرد ...تن لرزانش را در آغوش پدر انداخت ...
حسین متع ب از این همه آشفتگی پرسید:
 حریر بابا خوبی؟فقط سرش را به سمت پایین تکان داد  ...عطر بابا را بو کشید  ...حسین کمی
خود را باال کشید و با کف دستانش صورت زیبای او را در برگرفت و گفت:
بابا چی شده؟ چرا گریه کردی؟بغض با شدت بیشتری به گلویش ه وم آورد  ...این بار دردناکتر و آزار دهنده
تر ...
–بازم زری اذیتت کرده...
سرش را به طرفین تکان داد ...حسین اخمی کرد و گفت:
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دروو نگو ..لبش را به دندان گزید  ...چرا قادر به حرف زدن نبود  ...انگار علیرضسسسا وقت
رفتن صدای او را هم با خود برده بود ...
این پسره علی چرا نیومد ؟ مگه قرار نبود قرصامو بگیره ..علیرضا رفته بود دلشکسته و مغموم ...راستی االن علیرضا ک ا بود؟...با جان
کندن جواب داد:
 اومدش ...خب..نگاهش را به زیر انداخت و آرام لب زد:
هیچی فکر کنم داروهاتونو داده و رفته ...و برای فرار از زیر نگاه های پدر از جا بلند شد و ادامه داد:
 -برم داروها تونو بیارم ...

wWw.Roman4u.iR

146

صبر کن...صدای پدرش متحکم بود و او را در جایش خشکاند..سرش پایین بود...
 فکر نکنم انقدر حالم بد باشه که نفهمم داری دروو می گی ...با چشمانی گرد شد به پدرش نگریست و گفت:
 بابا ؟پدرش پر درد گفت:
حق داری ...بابایی که نتونه طرف دخترشو بگیره قابل اعتماد نیست ...نمیشهباهاش درد دل کرد...
در دل گفت "فقط همین بابا؟" اما با کالم پدر نفس درسینه اش حبس شد...
آره می دونم کم اذیتتون نکردم ..کم بی توجهی نکردم ...اما به خدا بی شترشبه خاطر خودتون بود  ...خیلی دوسسستتون دارم ...اما مگه کسسسی که از صسسبح
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الطلوع تا بوق سگ دنده ی صدتا یه غاز می زنه دیگه حالی هم براش می مونه
که بخواد غرغرهای زن خونه رو تحمل کنه ...من وا سه این که کمتر غرولندای
زری رو بشسسنوم  ،سسسعی می کردم هر چی میگه رو گوش کنم  ...می دونسسستم
شما مظلومید  ...اما کاری از د ستم بر نمی اومد ...از صبح تا شب شما زیر
د ستش بودید  ..این زن اگه به حرفش نبودم حرص شو سر شما در می آورد ...
اما االن دارم می فهمم راهو اشسستباه رفتم  ...راه درسسست این نبود ...منو ببخش
بابا  ..منو ببخش ...
بی اراده کنار رختخواب پدرش زانو زد...
بابا ؟جانم...کاش می توان ست بگوید  ...بگوید که به این ازدواج را ضی نی ست و نبوده....
هنوزهم که هنوز بود علیرضا را نمی خواست ...حسین چشمان خیسش را که
دید پرسید:
 با علیرضا حرفتون شده؟نگاهش خیره ی پدر بود  ...کاش خودش بفهمد ...اما حسین ادامه داد:
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 علیرضا بچه ی خوبیه بابا  ...خیلی زود اینو می فهمی ...چیزی در قلبش نیشتر زد...
اما بابا...می دونم اولش رضا نبودی  ...اما سکوتتو که دیدم خیالم راحت شد ...یه باربه من اعت ماد کن ...نه به خاطر زری قبول کردمش نه به خاطر مال و م نال
باباش  ...این پ سر جنم داره ...آقا ست  ،متینه ...مطمئنم تو رو خوشبخت می
کنه  ...عاشقه بابا  ...بدجورم عاشقه...
اما ...اما  ...من ...تو چی ؟چرا نمی توان ست همان بی پروایی را مقابل پدرش دا شته با شد؟  ...چرا نمی
توان ست بگوید علیر ضا هیچ جایی در قلبش ندارد؟ ...چرا نمی توان ست پرده
از راز دل بردارد و بگو ید دل در گروی عشسسق دیگری دارد؟ ...علیرضسسسا چه
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داشسست که همیشسسه پدرش با احترام از او سسسخن می گفت؟ ...لب باز کرد تا
حرفی بزند که صدای زری او را از جا پراند ...
 حسین خوبی؟آره خانم بهترم ...ک ا بودی؟یه کم رفتم پیش عصمت خانم  ..دلم پوکید تو این خونه تو این چند روز...خب خدا رو شکر االن دلت وا شد؟
نه بابا  ...انقدر از بدبختیاش نالید که پاشدم اومد م ...تو داشتی چی کار میکردی؟
حسین نگاه از او گرفت و به حریر دوخت :
هیچی یه کم با دخترم اختالط می کردم...زری طبق معمول طلبکارانه گفت:
-خوبه واال  ...آرزو به دل موندم یه کم ما رو تحویل بگیری ...
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حسین نگاهش را از حریر گرفت و این بار محکم جواب داد:
 من که همی شه گو شم برای شنیدن حرفای شما باز بوده  ،از این به بعد میخوام یه کم به درد و دالی بچه هام گوش کنم...
**********
پست شانزده )
با اخم هایی که انگار با آن ها آفریده شده بود ،زل زده بود به دیوار سفید رنگ
رو به رو  ...درست به جایی که مثل پرده سینما می مانست و صحنه های درد
ناک و مزخرف امروز را پیش رویش بارها و بارها به تصویر کشیده بود ..فکش
قفل شسسده بود و دندان هایش از فشسسار بیش از حد آن ها بر روی هم به شسسدت
درد می کرد...صسسسدای حریر بی چاره اش کرده بود" من دلم یه جای دی گه
سسست"....ثقیل ترین جمله ای که تا به حال شسسنیده بود  ...چرا نمی توانسسست
هضمش کند؟...هیچ چیزی باعث نمی شد ذهنش آرام بگیرد..
پرستار با احتیاط بتادین را روی دستش ریخت و منتظر صدای آخش شد  ،اما
به قول حسن ،علیرضا از شدت درد به بی حسی رسیده بود  ...دنیا دیگر برایش
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مفهموی نداشسست  ،درد که سسسهل بود دیگر هیچ چیزی برایش قابل درک نبود
..زن پد را روی دسسستش گ اشسست و شسسروع به بانداژ کرد اما از بی حرکتی او
متع ب شده بود  ...حسن که نگاه های زیر چشمی او را به علیرضا می دید ،
آرام روی شانه ای او زد و زمزمه کرد:
 داداش بس کن  ...آخرش دیوونه میشیا ...سرگشته و پریشان نگاهش را از رو به رو گرفت و به او دوخت ...نگاهی سرد و
یگ زده! لحظه ای حتی حسسسن را هم نشسسناخت  ...فقط درد بود و درد ...نه آن
درد ج سمی نه! روحش درد می کرد  ...حریر بد جور پ سش زده بود  ...حریر
او را نخواسسسته بود و این از همه دردهای عالم بدتر بود  ...بغض بدی گلویش
را گرفته بود  ..اما دست کشیدن از حریر کار او نبود  ...آخر به همین راحتی ها
نبود!...پوست و گوشتش سالها با این عشق ع ین شده بود و حاال درست مثل
م نونی که لیلی را از دست داده بود گی می زد ...حسن که نگاه خیره ی او را
دید با نگرانی صدایش زد:
 علی  ...علی آقا...اما علیرضا فقط آرام لب زد:
 -همش نقشه بود  ...آخرش انتقام زری رو ازمن گرفت  ...می دونستم...
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زن پرستار که کارش تمام شده بود گفت:
 آقا پانسمان دستتون تموم شد  ...فقط چند روز رعایت کنید وبهش آب نزنید...
و قیافه گی و به هم ریخته علی باعث شد رو به حسن ادامه دهد:
 بهتره برای کشیدن بخیه اش بیاد پیش دکتر ...حسن تشکری کرد و گفت:
چشم آب ی ...باشه میارمش ..پرستاراز باالی عینک پنسی اش نگاه خاصی به هر دو انداخت و گفت:
 فکر کنم آقای دکتر براش آنتی بیوتیک و م سکنم بده  ...ممکنه ام شب خیلیدرد داشته باشه  ...تا دکتر شیفتش تموم نشده و نرفته برو بگو بنویسه..
هر چند که نشانی از درد در چشمان علیرضا دیده نمی شد .
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دکتر آمده بود و همان طور که دسسستش را بخیه زده بود چند نصسسیحت پدرانه
کرده بود و رفته بود  ...اما تمام مدت علیرضسسا فقط سسسکوت کرده بود ...یک
سکوت خاص و تر سناک! هیچ کس نمی دان ست دارد چه درد وح شتناکی را
تحمل می کند  ...اصال مرد باشی وبتوانی خشمت را توی دیوار بخوابانی کلی
حرف است..
حسن سرش را به نشانه ی تایید تکان داد و گفت:
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
 باشه میرم ازش می گیرم...زن وسایلش را برداشت و از اتاق تزریقات بیرون رفت ...حسن عصبی و کالفه
نفسش را بیرون داد و گفت:
 -داش علیِ ...د آخه چرا این جوری می کنی؟  ...مگه دختر قحطه ...ای بابا

...
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تا عا شق نبا شی  ...تا نف ست به نفس یار بند نبا شد ...نمی توانی درک کنی ...
تازه داشت طعم عشق را می چشید  ..هنوز یک هفته نشده بود که عشق را مزه
مزه می کرد ...لعنتی ...لعنتی.
نگاه سسسرد و بی روع علیرضسسسا دل حسسسن را خون می کرد  ...کاش کاری از
دسسستش بر می آمد  ..علیرضسسا آرام از روی صسسندلی بلند شسسد و به سسسمت در
خروجی رفت ...حسن نگران به دنبالش راه افتاد و گفت:
 بابا یه دقه صبر کن ب ار ببینم دکتر واست چی داده...علی بی حوصله غرید:
 ول کن حسن  ...تا همین جاشم زوری اومدم بیا بریم ...راست می گفت  ...وقتی با آن حال و روز درب و داغان به گاراژ رفته بود حسن
ترسیده بود ...خدا را شکر دقایقی قبل استا نا صر رفته بود و حسن مثل همیشه
تنها در اتاقکش مشسسغول پختن غ ای شسسبش بود ...دیدن چهره ی پریشسسسان
علیرضسا و دسست خونینش دلش را کباب کرد ...علیرضسا داخل اتاقک شسده و
درسسست مثل یک دیوانه نگاهش کرده بود  ..بعد انگار کسسسی م بورش کرده
باشسسد حرف بزند ،یک سسسری اراجیف از عشسسق گفته بود  ...از میان آن همه
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حرف ،جسسسته و گریخته از نخواسسستن های حریر گفته بود و آخر سسسر حسسسن
خودش با چیدن تک به تک حرفهای آشسسفته ی او به این نتی ه رسسسیده بود که
حریر او را بدجور پس زده ا ست ...با خود فکر کرده بود  ،ا صال بی معرفت تر
از این دختر به چ شم ندیده ا ست ...علیر ضا با چه ع شقی این روزها کنارش
بود و همراهی اش می کرد و او چگونه توانسسسته بود این گونه بی رحمانه او را
آزار دهد...علیرضا آن قدر گفته بود تا دیگر نتوانسته بود کلمات را نشخوار کند
و تک به تکشسسان را گوشسسه ی گاراژ باال آورده بود  ..خونریزی دسسستش که بند
نیامد،تازه حسن به صرافت این افتاد که او را به زور هم که شده تا درمانگاه سر
کوچه ببرد  ..و حاال آن جا بودند با حالی غریب که هیچ وقت از علیرضا ندیده
بود ....
حسن کنارش ایستاد و گفت:
بابا ال مصب اگه شبی نصفه شبی درد امونت رو برید می خوای چی کار کنی؟
علی با اندوهی عمیق نگاهش کرد و گفت:
-دلم می خواد بمیرم می فهمی بمیرم ...
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و به قصد بیرون رفتن از درمانگاه از کنار او گ شت ..حسن به دنبالش دوید و
بازویش را گرفت وگفت:
 باشه بابا ...یه دقه وایسا ...ببین چی می گم...علیرضا ایستاد ونگاه به چهره ی دوست جوانش دوخت ...حسن با آن قد کوتاه
تا سر شانه ی او هم نمی ر سید ...رو به رویش ای ستاده بود ...از باال نگاهش
کرد و آرام لب زد:
 چی می خوای بگی...حسن لب هایش را جمع کرد و دستی به موهای تنکش کشید و گفت :
ببین این حریر خانم تو کدوم دانشگاه درس می خونه ؟علیرضا گنگ و منگ نگاهش کرد...
-باید اول مطمئن بشی ...
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علیر ضا اح ساس کرد پاهایش می لرزد  ...د ست خودش نبود ضعف بدی به
جانش افتاده بود ...با ابروهای افتاده و مردمک های لرزان نگاهش را به حسسسن
دوخت  ...حسن بازویش را گرفت و با اشاره به نیکمت گوشه ی حیاط گفت:
 این همه ادعای عاشقی داری اما زود کم میاری ...هر دوهمزمان روی نیمکت نشستند ...نگاه علیرضا هنوز می لرزید اما چیزی
ته چشسسمانش دو دو می زد  ...انگار او هم به چیزی که حسسسن اشسساره کرده بود
فکر می کرد ...حسن که رنگ نگاه او را خواند ادامه داد:
 یه چند وقت دورادور حواسسستو بگیر بهش  ...دم پرش نرو  ...فقط ببین ک امیره چی کار می کنه  ...با کی می گرده ...اصسسال نه به عنوان نامزدت مثل
داداشسسش باش  ...ببین اینی که دل دختره رو برده کیه! ...وگرنه تو خودت تو
محل کم خاطر خواه نداری که این دختره این وری زده تو پرت ...باید ببینی
این پسره کیه و چیکاره است  ...با غم و غصه که نمیشه دل کسی رو به دست
آورد...برو دنبالش...نکنه خدای نکرده گول کسی رو خورده باشه...
علیرضسسا مسسستقیم نگاهش می کرد ...این حسسسن با وجود جثه ریزه میزه اش
بیشتر از او عقلش کار می کرد ...ان قدر در احساساتش غرق شده بود که نمی
توان ست از عقل و منطقش فرمان بگیرد ..اما حاال با شنیدن حرف های حسن

wWw.Roman4u.iR

158

تازه می فهمید هنوز راهی هست ...هنوز حریر تمام نشده بود ...باید کاری می
کرد ...با صدای حسن به خود آمد...
هر موقع الزم شد منم کمکت می کنم ...باید یه جوری برنامه ریزی کنیم کهاوستا نفهمه...
بعد از ساعت هااخم و ناراحتی لبخند محوی روی لب هایش نشست ...اصال
وقتی راهی برای رسسسیدن به حریر باز می شسسسد جان به تنش می آمد و دوباره
می شد همان علیر ضا ...همان علیر ضا که همه به سرش ق سم می خوردند...
حسن شیرین خندید و گفت:
 داداش بد عاشقیا ...بخند که دنیا به روت بخنده ...لبهایش بیشتر کش آمد ...انگار دوباره زنده شده بود ...
××××××××××
پست هفده)
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در را باز کرد و روی صندلی کنار راننده نشست ..آریا زیر چشمی نگاهش کرد
و گفت:
 توی عوضی بودنت شکی نداشتم اما حاال دیگه مطمئن شدم .لب هایش را جمع کرد و به بیرون خیره شسسد  ...بی شسسک تنها و درسسست ترین
کاری که کرده بود همین بود  ..شک ندا شت  ...اما بهترین رفیقش را رن انده
بود  ...آریا با هر دو مشت محکم روی فرمان کوبید و گفت:
 ِد لعنتی یه زری بزن دیگه ...من بهت اعتماد کرده بودم...نف سش را بیرون داد  ...جای انکار نبود  ...می دان ست با بازگ شت پریناز ،آریا
می فهمد که آمدن او از ک ا آب می خورد  ...می دانسسسست  ...اما خودش
خواسسسته بود ...در این یکی دو روز تنها چیزی که به فکرش رسسسیده بود تا مانع
از عمل آریا شود بازگشت پریناز بود ..برای همین به پریناز زنگ زده بود و گفته
بود اگر دسسسست ن نباند به زودی اریا شسسرط مادرش را می پ یرد ...حرفی از
حریر نزده بود  ...احتیاجی نبود  ..همین که پریناز احساس خطر می کرد کافی
بود ..پریناز بر می گشت و خود به خود دست و پای آریا بسته میشد...
دیگر توان ا شتباه کردن ندا شت ...همان یک بار برای هفت پ شتش بس بود ...
همان یک بار شسسده بود کاب*و*س شسسبهایش  ...همان یک بار که دختری بی
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*ن*ا*ه تا مرز خودک شی رفته و برگ شته بود  ...این بار اجازه نمی داد حریر ،
نازی دیگری شود  ...حریر حیف بود  ...همان روزها بود که پ شت د ستش را
داو گ اشته بود  ...تمام مدت ع اب وجدان بیگ گلویش را چسبیده بود و نمی
گ اشت دیگر راه را به اشتباه برود ...در افکارش غرق بود که آریا خشمگین به
سسسمتش چرخید و در برابر سسسکوتش بی مهابا مشسستی را نثار صسسورتش کرد ...
خون از دماغش شره کرد و روی پیراهنش نشست ...دست زیر بینی اش کشید
 ...نگاه بهت زده اش روی چهره ی آریا نشسسسسست...اما آریا عصسسبی تر از این
حرف ها بود ...
لعنتی آشغال هر چی رشته بودم پنبه کردی  ...االن دیگه حساب بی حسابیم ...بزن به چاک  ...دیگه نمی خوام ببینمت  ..می فهمی ...
چهار انگشتش زیر بینی اش نشست و خون را که چکه چکه پایین می ریخت
سد کرد و گفت:
 این مشت ارزش اینو داشت که یکی رو بیچاره نکنی ...و با دست دیگر دستگیره ی اتومبیل را کشید و بالفاصله پیاده شد ...
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آریا کالفه نگاه به رو به رو دوخته بود و عصسسبی تر از همیشسسسه به دنبال راهی
جدید می گ شت  ...ر سما بیچاره شده بود  ...محمود لعنتی تمام کا سه کوزه
هایش را شک سته بود ..از د ست محمود ح سابی ع صبانی بود ...نفرت تمام
وجودش را پر کرده بود ...یک مشسست راضسسی اش نمی کرد ...حاال که ضسسربه
خورده بود تا ضربه ای سهمگین نمی زد راحت نمی شد ...سرش را تهدید وار
تکان داد و با دندان های کلید شده زیر لب غرید:
 چشمت این دختره رو گرفته نفله  ...بالیی سرش بیارم که به کرده ی خودتپشیمون بشی ...
برگ شت پریناز یعنی نابودی نق شه هایش  ...م شتش را چندین و چند بار دیگر
روی فرمان کوبید  ...پریناز برگشته بود و این اوج بدبختی بود و او این بدبختی
را مدیون محمود بود ...حاال دیگر به هیچ چیز فکر نمی کرد اال کینه ای که از
محمود به دل گرفته بود  ...آر یا نبود اگر حریر را زیر پا له نمی کرد  ...حاال
دیگر به یک چیز فکر می کرد " تصاحب حریر"
××××××××
پست ه ده)
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انگشتان لرزانش را درهم قفل کرد تا بتواند کمی فقط کمی از آن همه هی ان را
مهار کند  ...گو شه ی چادر را کمی جلو ک شید و چهره ای گلگون شده اش را
در پناه آن مخفی سسساخت  ..دهانش از هی ان زیاد خشسسک و گس شسسده بود و
نفسش باال نمی آمد  ...نگاهش چند بار زیر چشمی به سمت در کالس رفت
و برگشسست  ...اما طبق معمول هنوز خبری از مریم نبود ...ت ش های قلبش بی
امان شسسده بود  ...با صسسدای گوشسسی همراهش دسسست داخل کیفش برد و آن را
بیرون کشسید  ...پیامکی از شسماره ای ناشسناش روی صسفحه نمایان شسد ...با
همان انگ شتان لرزان پیامک را باز کرد و با دیدن متن پیغام ،نفس باقی مانده را
هم از دسسست داد "...می دونسسستی خیلی خوشسسگلی؟" توانایی پ یرش آن همه
هی ان را نداشت...
سرش را آرام به عقب برگرداند  ...آریا بی توجه به او سر در گوشی اش داشت
 ...اما بالفاصسسله با صسسدای پیامکی دیگر به سسسمت گوشسسی برگشسست و دوباره
مرتعش تر از قبل پیام را باز کرد " ...بعد کالس بیرون منتظر باش "
بی اختیار انگ شتانش چنگ قلبش شد  ...ا صال امروز از همان کله ی سحر
داشسست سسسورپرایز می شسسد  ...آریا به محض ورودش به محوطه ی دانشسسگاه
غافلگیرش کرده بود  ..او که ابتدا فکر می کرد اریا برای گرفتن جزوه اش پی او
آمده است کمی دلش گرفت اما وقتی او گفت:
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 شماره تو بنویس بهم بده ...کیلو کیلو در دلش قند آب شد ...
اجازه ناز کردن به خود نداده بود و بالفاصله شماره را در اختیارش گ اشته بود
..دلش نمی خواسسست به خاطر این ناز و عشسسوه های دخترانه آریا را از دسسست
بدهد  ...پسسسر مغروری که ممکن بود خیلی راحت از دسسستش بدهد و حاال با
پیامک هایی که برایش فرستاده بود بی شک اشتباه نکرده بود .حاال که خیالش
از علیر ضا راحت شده بود باید آریا را خیلی زود به د ست می آورد  ...دو روز
گ شته از علیرضا خبری نبود و حتی برای احوال رسی پدرش هم نیامده بود ...
بی اختیار لبخند بر لبانش نشست  ...با صدای پیامکی دیگر بالفاصله نگاه به
گوشسسی انداخت اما این بار پیام از مریم بود  ...بالفاصسسله متن پیام را باز کرد و
تند تند شروع به خواندن آن کرد" حریر جان ببخ شید بدجور سرما خوردم ...
اگه می شه خوب جزوه بنویس امروز نمی تونم بیام" تمام ذوق و شوقش پرید و
تند تند نوشسسست" کاش این جا بودی  ...کنارم ...خیلی به حضسسورت احتیاج
دا شتم " .و پیام را فر ستاد ...به دقیقه نک شید که جواب ر سید" منم خیلی دلم
تنگ شده برات ..اما خیلی حالم بده  ...کاش می تونستم بیام ...خبری شده؟"
به یک نه اکتفا کرد و آن را برای مریم فرستاد ...
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
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کالس که تمام شسسد آرام جزوه هایش را برداشسست و داخل کیفش گ اشسست ..
ساعت بعد را کالس ندا شت و درست تا ساعت دو بیکار بود تا کالس بعدی
شروع می شد  ...از جایش بلند شد و چادرش را مرتب کرد و زیر نگاه آریا از
کالس خارج شسسد  ...هنوز راهرو به انتها نرسسسیده بود که با صسسدایی در جایش
ایستاد – ..خانم مقدسی  ...ببخشید یه لحظه ...
به عقب برگشسسست و نگاهش به صسسورت گر گرفته ی مسسسعود خیره ماند ...
همزمان آریا از کالس خارج شد و با دیدن آن ها خیره شان شد  ..اما م سعود
به توجه به اطرافش گفت:
 سالم...آرام و شرمگین لب زد:
 سالم...مسعود دلش برای این همه زیبایی پر کشید:
 -خوبید؟
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چشمانش را گرد کرد و گفت:
 ممنون  ...امرتونو بفرمایید ...مسعود با خ الت سرش را پایین انداخت و مح وب اما مردانه گفت:
چند روز بود نبودید یه کم نگران شدم...بی اختیار ابروهایش باال پرید و آرام زیر نگاه های خیره آریا جواب داد:
 پدرم یه کم حال ندار بودن ...و س س همان طور که چادرش را مرتب می کرد ادامه داد :
 ممنون از لطفتون اگه امری نیست من ع له دارم ...عطر یاس در م شام م سعود پیچید و او را که م ست شده بود از خود بی خود
ساخت  ...او عا شق این دخترزیبا و ن یب شده بود ...دختری آرام و ملیح ...
دختری که با ورود و خروجش به کالس عطر یاس مالیمی را به همراه
داشسست..حریر کمی خود را عقب کشسسید و با مالیمت از او دور شسسد ...چرا
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نتوانسسسته بود حرف دلش را بزند؟  ...مدت ها بود که مهر این دختر را به دل
گرفته بود  ...اما جرات پی شروی ندا شت و چند بار به بهانه جزوه و سوال به او
نزدیک شسسده بود  ...سسسرش را پایین انداخت و به سسسمت کالس برگشسست تا
وسایلش را بردارد و متوجه نگاه خصمانه آریا نشد...
حریر وارد حیاط محوطه شد  .نمی دانست چه باید بکند  ...ایستادن در آن جا
درست نبود  ...همیشه فاصله ی کالس ها را به نمازخانه یا کتابخانه دانشکده
می رفت و وقت می گ راند  ...اما امروز روز دیگری بود  ...با صسسدای گوشسسی
همراهش آن را از کیفش بیرون کشسسید و با دیدن پیام بالفاصسسسه آن را باز کرد"
ماشین تو خیابون پشتی دانشگاه ست برو تا منم بیام"...
شوقی عظیم وجودش را پر کرد ...این که مورد توجه خو شتیپ ترین و ج اب
ترین پسر دانشکده قرار گرفته است باعث می شد در پوست خود نگن د ...
ارام از دانشگاه بیرون زد و در پیاده رو به راه افتاد  ...به کوچه ی پشتی که رسید
چشم چرخاند و با دنبال اتومبیل آریا گشت  ...با دیدن اتومبیل به سمت آن راه
افتاد وهنوز گامی مانده بود تا به آن برسد که صدای ریموت و روشن و خاموش
شدن چراو های آن باعث شد با لبخندی نمکین به عقب برگردد .آریا به سمت
اتومبیل اشاره کرد و آرام گفت:
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 بشین دیگه .با لحن عصبانی آریا لبخند از روی لب هایش پر کشید و آرام به سمت اتومبیل
رفت  ..روی صندلی که ن ش ست باز هم بوی خاص چرم و ادکلن تلگ آریا در
مشسسامش پیچید  ...پلک بسسست و نفسسسی عمیق کشسسید  ...آریا در را باز کرد و
کنارش ن ش ست  ...زیر لب سالمی داد که بی جواب ماند ...چهره ی درهم و
عصبانی آریا باعث شد سکوت کند  ...آریا با همان تیپ مغرور و ابروهای گره
خورده اتومبیل را از پارک بیرون آورد و وارد خیابان شسسد  ..با صسسدای سسسرد و
خشن آریا به خود آمد:
 این مرتیکه چی می گفت بهت؟گی و منگ نگاه به او دوخت که اریا بی حوصله گفت:
 ساجدی رو می گم  ...با نگاهش داشت می خوردتت ...دلش از غیرتی شسسدن آریا غن رفت  ..باور این امر برایش سسسخت بود اما آریا
برایش ر غیرت قلمبه کرده بود  ...لب به دندان گرفت و آرام جواب داد:
 -چیز خاصی نمی گفت  ...پرسید چرا این چند روز غیبت کردم...
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اون وقت به ایشون چه ربطی داره ...شانه اش را باال انداخت ...جوابی نداشت  ..اریا کالفه دست پیش برد و دست
او را که روی پاهایش بود محکم گرفت  ...حریر بی اختیار از جا پرید  ..انگار
برق دوی ست و بی ست ولت به او و صل کرده بودند...خوا ست انگ شتانش را
بیرون بکشد که آریا محکم تر آن ها را نگه داشت و با خشونت گفت:
 این آخرین بارت باشسسه با پسسسرای دانشسسگاه تیک می زنی  ...اگه یه بار دیگهببینم شاید عکس العمل دیگه ای نشون بدم...
نفسسسش از این همه تعصسسب و غیرت بند آمد ...به نظرش این حس شسسیرین و
ل ت بخش بود ...اما باید او را از اشسستباه خارج می کرد .با لحن دلخوری
گفت:
 من با هیچ کس تیک نمی زنم...پوزخندی بر لبان اریا نشست  ..و زیر لب گفت:
 -پس االن داری چی کار می کنی ؟
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تن حریر یگ کرد و عرقی سرد بر وجودش ن ش ست ...آرام انگ شتانش را بیرون
کشید و به حالت قهر رو به پن ره چرخید  ..اریا چادرش را کشید و گفت:
 هی  ...من خیلی ازت خوشم اومده ...دیگر از آن ل ت دقایقی پیش خبری نبود  ..اریا شسسخصسسیتش را لگدمال کرده
بود  ...راسسست گفته بود اگر تیک نمی زد داخل اتومبیل او چه می کرد؟ از رک
گویی او ع یب دلش گرف ته بود  ..بدجور ذوقش را پر پر کرده بود...ا ما با
وجود همه ی این ها حریر هنوز هم او را می خوا ست با تمام وجود  ...حاضر
بود خرد شسسود اما اریا را داشسسته باشسسد ...بغض بی اختیار وجودش را پر کرد و
گلویش را گرفت  ...اما اریا سرعت بیشتری گرفت و گفت:
 من زیاد اهل ناز کشی نیستما...مغرورانه دا شت به اولتیماتوم می داد ...حس بدی دا شت و قلبش شکسته بود
 ...در خیاالتش چیزهای دیگری را پرورانده بود.بی اختیار به یاد علیرضسسا افتاد
 ...چه قدر با او نرم و مالیم برخورد می کرد ...درست مثل شی ای شک ستنی
 ...نگاهش نوع خاصی از مهربانی داشت که هنوز نتوانسته بود در چشمان آریا
آن را بیابد  ...با صدای اریا به عقب برگشت و در چشمان او خیره شد...
– دلم می خواست بزنم فکشو بیارم پایین...
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لبهایش جمع شسسد  ..نمی توانسسست حرفی بزند  ...مگر عاشسسق همین تکبر و
غرور او نشده بود ...لحن صدای آریا سرد و بود خشک ...تند بود و خشن اما
او عا شق بود  ...برای فرار از آن خانه و همه ی کمبودهایش عا شق ک سی شده
بود که با تک تک کلماتش او را می آزرد ...شسساید هم علیرضسسا او را بد عادت
کرده بود و توقعش را از عاشقی باال برده بود ...
اریا بی توجه به رنگ نگاهش گفت:
 -بریم یه چیزی بخوریم ...

××××××××××
نفس هایش تند شسسده بود و به سسسختی باال می آمد  ....از فشسساری که متحمل
شده بود حس می کرد تک به تک ر هایش در حال پاره شدن ا ست  ...کاله
کا سکتش را از سر بیرون ک شید و چند بار نف سش را محکم و پی در پی بیرون
داد ...خدایا دا شت خفه می شد  ..وقتی اتومبیل گرانقیمتی که حریر سوارش
شده بود  ،مقابل ر ستورانی شیک و بزر در نقطه ای از باالی شهر ای ستاد او
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هم موتورش را خاموش کرد و گوشه ای دورتر از آن ها نگه داشت...تمام مسیر
را که در تعقیب اتومبیل بود ذهنش درجنگ و جدال بود ...تمام مدت موتورش
را که به زحمت و بی کمک پدر خریده بود با آن اتومبیل شسسیک و گرانقیمت
مقای سه کرده بود ...بارها دیده بود که حریر با چه تحقیری به او وموتورش نگاه
می کند ...حاال دلیل تمام آن تحقیرها و پس زده شسسسدن ها را می فهمید...
خودش را با جوانک در ترازوی مقایسه گ اشته بود و دست آخر خسته و ناالن
از این همه تفاوت عقب نشسسینی کرده بود ...مرد جوان از اتومبیل پیاده شسسد .
حریر هم پیاده شد و کنار او ای ستاد  ...تا این جای کار بی نفس به تما شای آن
ها پرداخته بود اما وقتی مرد دست حریر را گرفت خفه شده بود ...با حس این
که فضای اطرافش خالی از هوا شده است چنگ به یقه ی پیراهنش زد  ...مثل
ماهی بیرون افتاده از آب لب هایش باز و بسسسته شسسد  ...بی اراده گامی به جلو
گ اشت ...حریر آن جا چه می کرد؟ ...باورش نمی شد دختر ن یب و سر به
راهی که همی شه از زیر نگاه های او فرار می کرد انقدر راحت خود را به د ست
ان مرد ب س ارد ...باید می رفت و دخترک را زیر م شت و لگدش می ک شت...
اما همزمان با حرکت پاهایش صداها در مغزش پیچید" فقط یه چیزی علی ...
تند نرو  ...ببین با کیه  ...داره چی کار می کنه  ...زود عکس العمل نشسسون نده
 ...ممکنه خیلی چیزا ببینی  ...اما قرار نی ست دیوونه ب شی  ...اگه حریر رو می
خوای یه کم خونسسسرد باش  ...بهم قول بده علی" صسسدای حسسسن باعث شسسد
قدمش همان جا خشسک شسود  ...بی اراده درسست مثل یک م سسمه به عقب
برگشسست ...باید بیشسستر از این دسسستگیرش می شسسد  ...حریر و مرد جوان وارد
رستوران لوکس شدند و او کمی خود را میان اتومبیل های پارک شده کشید ...
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چهره ی حریر از همان جا راضی و آرام به نظر می رسید ...خون در ر هایش
من مد شده بود و بی نفس به تصویر مقابلش چشم دوخته بود  ...به تصویری
که د ست های حریر روی میز در میان چنگال های آن مرد ا سیر شده بود و به
طرز مشمئز کننده ای نوازش می شد ...
********
پست نوزدهم)
با صدای گوشی همراهش نگاه از تصویر مقابل گرفت ...هنوز هم نفس هایش
تکه تکه باال می آمد...نام حسن کمی آرامش کرد و تماس را برقرار کرد ...
الو علی ...به زور صدایش را که خشک و خشدار شده بود از ته حلقش بیرون داد:
 حسن..انگار حسن درد را در صدای او تشخیص داد که بالفاصله گفت:
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 جانم داداش ..کاش  ...می مردم...حسسسن از شسسنیدن این کلمات لحظاتی سسسکوت کرد  ...نمی دانسسست علی
ک اسسست و چه می دید ؟ اما حاال از صسسدای او درد و ناراحتی را خوب حس
می کرد  ...اما باید چیزی در حد یک دلداری ساده بر زبان می راند ....
داداش  ...یه کم صبور باش ...علیرضا کالفه چنگی به موهایش زد و نفسش را محکم و عمیق بیرون داد ...
دارم از حرص میمیرم ...اگه حرفای تو نبود االن اون ر ستورانو روی سر شونخراب می کردم...
داداش ...عزیز من  ...علی آقا  ...چرا این جوری می کنی  ..من که قبل رفتنبهت گفتم پیه همه چی رو به تنت بمال  ...مگه نگفتم ممکنه خیلی چیزا ببینی
 ...اما تو ...
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خواسسست بگوید تو ادعای عاشسسقیت می شسسد  ...خواسسست بگوید هنوز خیلی
مانده تا بفهمی که با بد قلقی های ع شق باید ساخت ...اما علیر ضا پی شقدم
شد و میان کالمش نفس زنان گفت:
 اره من ادعای عاشقی داشتم  ...اما االن می بینم این کار من نیست که یه جاوایستم و ببینم عشقم به خاطر پول  ...می فهمی به خاطر پول هنوز با من تموم
نکرده رفته سراو یه  ...یه ...
نفس کم آورد  .این چه بود در گلویش که داشت خفه اش می کرد؟  ...به خدا
بغض نبود  ...توده ی سختی بود که از همین چند دقیقه پیش در گلویش لحظه
به لحظه بزر و بزرگتر شسسده بود  ...یکی داشسست نفسسسش  ،عشسسقش  ...همه
ک سش را جلوی چ شمانش از او می گرفت ...انگار توی یک رینگ گیر افتاده
بود و داشت زیر مشت و لگد های عشق جان می باخت  ...بی اختیار نگاهش
به سمت دختر و پسری که خیره ی هم نشسته بودند چرخید ...حریر با او بد تا
کرده بود  ...نفرت تمام وجودش را فرا گرفت  ..حالش دا شت از هر چه ع شق
و عاشقی بود به هم می خورد  ...انگشتانش در هم مشت شد  ...دیگر صدای
ح سن را نمی شنید  ...لحظه به لحظه م صمم تر می شد تا جلو برود  ...هوار
بک شد و سقف آن ر ستوران ک ایی را روی سر هر دو خراب کند  ...گامی به
جلو گ اشت  ...حسن از صدای نفس هایش ترسید  ...بلند صدایش زد :
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– علی...
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
صسسدای ن*ف*س ن*ف*س زدن هایش قطع نمی شسسد  ...این بار حسسسن داد
بلندتری کشید ...
– پسر چرا یهو قاطی کردی  ...تو قول داده بودی علی ...
قول داده بود؟
محکم به پیشسسانیش کوبید و در جایش خشسسک شسسد...بی اراده گامی به عقب
برداشت...خیس از عرق  ،مات تصویر رو به رویش مانده بود ....کاش امروز
به حسسسن قول نداده بود  ...قول هایش مردانه بود  ...علی وار بود  ...اصسسال
همزن نامش قول می داد و عمل می کرد  ...سعی می کرد همی شه حرفی نزند
اما اگر می زد پایبندش بود  ...حاال همان قول درسسست مثل زن یری سسسفت و
سخت به دست و پایش بسته شده بود و اجازه ی جلو رفتن به او را نمی داد ...
اما دیگر طاقت ایستادن و دیدن نداشت  ...به عقب که می توانست برگردد؟
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باید می رفت و حداقل یک ام شب خود را جایی گم و گور می کرد  ...صدای
حسن بر جان دلش نشست:
 داداش بیا گاراژ  ..بیا با هم حرف بزنیم ...بی اختیار نگاهش به چهره ی سسسرحال حریر دوخته شسسد و تنها یک جمله در
ذهنش جان گرفت" هیچ وقت انقدر خوشحال ندیده بودمت "
*************
پست بیست)
دا خل رختخوابش غلتی زد و به سسس مت چپ خواب ید  ...شسسوق ز یادی که
وجودش را پر کرده بود باعث می شد تا خواب از چ شمان خسته اش فرار کند
 ...از وقتی به خانه برگ شته بود زیر آماج حرف های ریز و در شت زری تحمل
کرده بود فقط به خاطر همین لحظه  ...لحظه های تنهایی که بتواند آن تصاویر
دل خوش ک نک را به یاد آورد و ل ت ببرد  ..درسسسست بود آر یا مغرور بود و
خودخواه  ...اما آن جا میان آن ر ستوران  ،با او هم وزن نامش رفتار کرده بود ..
به همان شکل لطیف و نرم  ...با یاد آوری شیطنت های آریا لب به دندان گزید
و لبخند نقش لب هایش شسسسد  ...با صسسسدای تقه ای که به در خورد از افکار
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شیرینش بیرون آمد و به سمت در چرخید  ...آرام بلند شد و میان رختخواب
نشست ...در باز شد و کله ی کوچک حسام از الی آن وارد اتاق شد  ..لبخند
حریر بیشتر جان گرفت و دست به سمت برادرش دراز کرد  ...کسی که عمرش
بود و نیمی از آرزوهای حریر به خاطر او بود  ...حسام بالفاصله وارد اتاق شد
و در را به نرمی پ شت سرش ب ست  ...انگار او هم نمی خوا ست زری از این
مالقات شسسبانه بویی ببرد  ...حریر لحافش ا کنار زد و همانطور که دسسستش را
روی تشک می زد گفت:
 بیا داداشی ...ح سام با چ شمانی پر از سیطنت و لب خندان کنار حریر ن ش ست  ...د ستان
حریر دور شسسانه هایش پیچید و مهربان ب*و*س سه ای بر فرق سسسر برادر زد ...
حسام سرش را در پهلوی او فرو کرد و عطر تن خواهر را به جان خرید ،عطری
که کمتر از عطر مادرانه نبود  ...حریر همی شه نقش مادر را برایش ایفا کرده بود
چه آن زمان که با دستان کوچکش برادر را حمایت می کرد چه حاال که در نظر
حسام خانمی زیبا و برازنده شده بود  ...حسام آرام صدایش زد:
 آب ی ؟-جانم ..
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یه چیزی بگم ...و همزمان سرش را باال گرفت نگاه حریر در چ شمان او دوخته شد که ح سام
پرسید:
 تو چرا از علی بدت میاد ؟نگاه حریر غافلگیر شد  ...رنگ از رویش پرید و آرام جواب داد:
 کی گفته ازش بدم میاد؟حسام سرش را ک کرد و جواب داد:
کسسسی نگفته  ..خودم فهمیدم ...وقتی کسسسی رو دوسسست نداری رنگ نگاتعوض میشه ...
حریر متع ب نگاهش کرد ...این برادر کوچک کی حواسش به او بود که رنگ
بی محبتی را در چشسسمان او دیده بود  ...اما حسسسام با گفتن کلمات بعدی او را
بیشتر از قبل متحیر ساخت ...
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آب ی علیر ضا خیلی مرده  ...خیلی  ...هیچکی رو به مردونگی اون ندیدم...پوزخندی بر لبان حریر نشسسسسسست  ...او در علی چه دیده بود که این چنین
سنگش را به سینه می زد ...
می دونی آب ی  ..یه چیزی بگم ؟بگو...یه دقه وایسا ...س س د ستش را داخل جیب شلوارکش کرد و همزمان با خارج کردن ب سته ی
کوچکی گفت:
 بیا این مال توئه ...اول ببین دوسش داری ؟ابروهای حریر باال پرید و متع ب چشم گرد کرد:
 حسام این چیه ؟-ماله توئه بازش کن...
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چرا دستش می لرزید  ...حسام دستش را به سمت او هول داد و گفت:
بگیرش دیگه ...حریر بی اختیاربغض کرد  ...چرا بغ ضش انقدر درد دا شت  ...صدای ح سام
باعث شد به خود بیاید ...
 ِا آب ی چرا بازش نمی کنی ؟هول و دست اچه جواب داد :
باشه باشه  ...االن بازش می کنم...بسته که به طرز بچگانه ای کادو شده بود باز کرد و با دیدن ساعت مچی زیبا و
دخترانه ای لبخندی از روی شادی بر لبهایش نشست  ...چشمانش پر از خنده
شد و با هی ان گفت:
 -وای چه خوشگله  ...جدا واسه منه؟
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حسام با همان لحن کودکانه بادی به غبغب انداخت و گفت:
 تولدت مبارک آب ی ...نفسسسش بند آمد ...تولدش؟ اصسسال کی بود این تولد گم شسسده در تاریگ زندگی
اش ؟ ا شک هایی که پ شت پلک هایش جمع شده بودند سیل وار روی گونه
هایش لغزیدن گرفت ...وای  ...باورش نمی شد  ...ح سام بزر شده بود ...
آن قدر بزر شسسده بود که او را با کادوی تولدش سسسورپرایز کند؟!  ...حسسسام
خوشحال نگاهش می کرد  ...تند تند با پ شت د ست ا شک هایش را پاک کرد
 ...و چند بار لب زد :
 خیلی خوشگله  ...خیلی خوشگله ...حسسسام دسسستانش را دور کمر او حلقه کردم سسسر در آغوشسسش فرو برد  ...حاال
حریر عاشقانه برادر را می بویید و می ب*و*سید  ...حسامش مرد شده بود ...
ح سامش آقا شده بود  ...بعد از گ شتن چند دقیقه هر دو کمی از هی اناتش
کم شده بود و از آن التهاب اولیه کاسته شده بود  ...حسام ارام گفت:
اب ی ببندش ببینم تو دستت چه طوره؟حریر ساعت ظریف را دور مچ دستش بست و با خباثت گفت:
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چه با سلیقه ...حسام گوشه ای لب باالیش را به دندان گرفت و زیرکانه او را زیر نظر گرفت ...
حریر د ست روی صفحه ساعت ک شید و اما همزمان افکارش درگیر شد" این
ساعت خیلی گرونه  ...حسام چه جوری خریدتش؟ "
سر بلند کرد و با حالتی پر از ترس و نگرانی پرسید:
 پولش؟ پولش رو از ک ا آوردی ؟حسام سرش را ک کرد و گفت:
 تمام این چند ماه هفتگی هامو جمع کردم  ...نه تو مدرسسسه چیزی خریدم ونه بیرون ...
نفس در سینه ی حریر بند آمد  ...برادرش به خاطر او این همه به خود سختی
داده بود  ..یادش آمد که اخرین بار حسسسسام کمی بیشسستر از او پول گرفته بود
...کمی احساس آسودگی کرد و دوباره نگاه به صفحه ی زیبای ساعت دوخت
 ...اما کسی در ذهنش غرید  " ..خب این ربطش به علیرضا چی بود؟"
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اما حسام رنگ نگاه او را می شناخت  ،گفت:
با علیرضا خریدمش ...تن حریر به یکباره یگ کرد  ...احساس سستی و رخوت تمام وجودش را پر کرد
و خیره به او ماند  ...اما حسام بی توجه به رنگ و روی او ادامه داد:
 می خواستم از همین ساعت فروشی سر چهار راه برات بخرم  ...نامرد خیلیگرون می داد  ...خیلی پول کم دا شتم ...دا شتم التماس رضا می کردم که بهم
قرض بده که علیرضا نمی دونم از ک ا پیداش شد  ...خیلی عصبانی شده بود
 ...گوشمو گرفتو پیچوند  ...نامرد آخمو در آورد ..بعدش گفت تو این همه پول
می خوای چی کار؟ اولش خیلی ترسسسیده بود فکر می کرد شسساید افتادم تو کار
خالف که دارم انقدر عز و جز می کنم به رضسسا  ...اگه می دیدیش گوشسساش
قرمز شسسسده بود صسسورتش مثل لبو ...بعدا کلی بهش خندیدم ...اما اون موقع
انقدر عصسسبانی بود که کی جرات می کرد نگاش کنه  ...اما وقتی فهمید واس سه
چی می خوام  ...یه لبخند گنده زد  ..بابا خیلی تابلو عا شقته  ...بعد هم گفت
بیا ببرمت یه جا که مر کز سسسساعته اون وقت می تونی با همین پولت یه دونه
خوبتر و خو شگلتر شو وا سه آب یت بخری  ..اب ی به خدا خیلی دو ست داره
 ...منو با موتورش برد اون جا  ...آب ی
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این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
س س دست هایش را به دو طرف باز کرد و به نشانه ی "زیادی" ادامه داد:
 این هوا ساعت فرو شی  ...همش دا شتیم می گ شتیم  ..منم نگام به ساعتها بود که چشمم به این ساعته افتاد  ..باهاش رفتیم تو ساعت فروشیه  ...علی
بهم گفت بگو کدومو می خوای منم نشون ساعت فروشی دادم  ...آقاهه قیمت
داد یه کم بیشتر از اونی بود که من داشتم ..بادم خوابید  ..اخه چشمم فقط اینو
گرفته بود  ..اما علی به آقاهه گفت همینو بده  ...با خ الت گفتم  ..نمیشسسسه
پولم کمه  ...سرش را آورد پایین گفت :
مرد کوچیک باقیش قرضه  ..هر موقع دا شتی بده  ...فقط خواهرت نفهمه کهمن دادما ...
منم نیشم باز شد و گفتم:
 باشسسه  ...سسساعتو خریدیمو اومدیم ...سسسر کوچه که از موتورش پایین پریدمگفتم:
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داش علی دستت درد نکنه  ...جبران کنم...با مهربونی گفت:
همینکه حواست به حریر هست جبران کردی ...
خیلی خوشم اومد  ...خیلی مرده  ...همه جوره هواتو داره ..
حریر با هر جمله ی حسام یگ زده بود  ...تمام وجودش ِسر شده بود و قادر به
جواب دادن نبود  ...علیرضا حواسش به همه چیز بود  ...حتی حسام ...

حسام که او را به این حال دید گفت:
 اون روز که درب و داغون از خونه زد بیرون داشسستم با بچه ها تو کوچه بازیمی کردم ...رضا گفت حسام علی اقا رو ببین  ..چرا این وری شده ؟
منم دوییدم جلوشو گفتم:
-داش علی چی شده؟ ...
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دا شت از د ستش همی وری خون می رفت  ...چ شماش کا سه ی خون شده
بود  ...خیلی حالش بد بود  ..فهمیدم تو یه چیزی گفتی به هم ریخته  ...آخه
ما مردا وقتی خیلی داغونیم این جوری میشیم...خیلی از دستت ناراحت شدم
 ..می خواستم بیام خونه که دستمو گرفت و گفت:
تو دخالت نکن  ..یه چیزی بین ما بوده  ...تو کاریت نباشه ...مرد گنده حالش خیلی بد بود  ...خیلی از د ستت ناراحت شدم  ..من علی رو
خیلی دوسسسست دارم همه جوره هوامو تو محله داره  ...بچه ها به خاطر علی
جرئت نمی کنن اذیتم کنن  ...اما تو بدجوری ناراحتش کردی  ...حریر قرار
نبود چیزی بهت بگم  ...اما تو این چند روز دلم خیلی ناراحته داش علیه ...
کاش انقدر که اون دوست داره تو هم یه کم دوسش داشته باش...
قلب حریر بی اجازه اش در سینه باال و پایین می شد  ...علی چه خال صانه به
حسام محبت کرده بود که برادرش این چنین عبد و عبیدش شده بود ...

پست بیست و یک)
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پاهای بلندش را روی هم انداخت و سسسرش را به پشسستی مبل تکیه داد  ...دود
سیگارش را با ژ ستی خاص بیرون داد و نگاه سرد و بی روحش را به بیرون از
پن ره دوخت  ....تمام ذهنش درگیر بود  ...تصویر حریر با آن قیافه ی به ظاهر
سسساده در تمام وجودش رخنه کرده بود ...از بعد از ظهر تا به حال  ،با خودش
در جنگ و سسستیز بود ...گاهی به شسسرط پدرش لعنت فرسسستاده بود و گاهی بی
اراده به این شرط خندیده بود  ...در باز شد و پریناز وارد اتاق شد  ...صدای تق
تق کفش های پاشنه بلندش درست مثل یک پتک بر سرش کوبیده می شد...
چانه ی پریناز کنار گوشسسش درسسست روی شسسانه اش نشسسسسست و نرم گردنش را
ب*و* سید  ...عطر تند و تیزش م شامش را آزرد ...امروز کنار دختری ن ش سته
بود که بوی عطر یاسسسش دیوانه کننده بود ...کالفه در جا تکان خورد و با بی
حوصلگی گفت:
 ولم کن پری ...ابروهای پریناز از تع ب باال پرید و با دلخوری کنارش نشست و پرسید:
آریا  ...عزیزم چی شده؟خواسسسست با زنانگی هایش با همان عشسسوه هایی که این مرد جوان را به دام
انداخته بود فکر او را معطوف خود سازد اما اریا بی توجه به او ،از جا بلند شد
و کنار پن ره ای ستاد یک د ستش را داخل جیب شلوارش کرد و با د ست دیگر
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سسسیگار را به دهان برد و پک عمیقی زد  ..در دل پریناز آشسسوبی برپا شسسسده
بود..آریا بی آن که چشم از بیرون بگیرد ،غافلگیرانه پرسید:
 می تونی بدون پول با من زندگی کنی ؟پریناز از جا بلند شد و کنارش ایستاد  ..بازویش را گرفت و پرسید :
 چی می گی آریا ؟ هیچ معلوم هست!آریا تند و عصبی به سمتش برگشت و گفت:
می گم بدون پولی که وارثشم با من می مونی یا نه؟ یه کلمه است اره یا نه ؟نگاه اریا میان نگاه او دو دو می زد  ...تردید جایز نبود پس بی مکث جواب
داد:
آره می مونم  ...من خودتو می خوام  ...من که همون موقع بهت گفتم ...اریا بی روع نگاهش کرد و گفت:
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 مطمئنی...پریناز لحظه ای سسسکوت کرد  ...اخر مگر می شسسد از ان همه ثروت گ شسست
؟...ان همه ثروتی که تا چند نسسسل آینده هم می خوردند تمام نمی شسسد  ...در
دل "لعنتی" نثار پدر اریا کرد که آن ها را در چنین مخم صه ای انداخته بود ....
اما فعال باید برادری اش را به اریا اثبات می کرد ...
اره مطمئنم ...پوزخندی بر لب های اریا نشست و جدی و محکم گفت:
افرین  ...پس همین فردا با هم می ریم ...چرا ؟چرا چی؟مگه قرار نبود ؟نه قراری نی ست  ..ر سیدن به اون پوال م ستلزم یه شرطه  ...که خودت خوبمی دونی چیه؟
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 خب همین امروز میریم پیش مامان جونت ...میگی سسسسه ماه پیش ازدواجکردی ..
اریا پوزخند عمیق و صداداری زد و گفت:
هه  ..جدی؟ اونم با تو ؟و با تمسخر نگاهش کرد  ...چشمان پریناز پر خشم شد  ...در دل بر سر خود
فریاد کشید که چرا خر شده بود و برای اثبات عشقش به مهریه ی کمی قناعت
کرده بود ...مهریه ای که دسسستش را به جایی بند نمی کرد ...ان روزها فقط یک
چیز برایش مهم بود رسسسیدن به خواسسسته اش " به دسسست آوردن اریا  ...همین و
بس "
کالفه نفسش را بیرون داد و جواب داد:
-اره با من  ...لعنتی تو چت شده ؟
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و ضع فرق کرده  ...مامانم میگه ا سمتو بیارم دیگه رنگ اون پوال رو نمی بینم ...اون یه دختر با شرایط خاص خودش می خواد که تو یه دونه اشم نداری ...
البته از لحاظ اون ...
اشک پشت چشمان پریناز دوید  ...بغض گلویش را گرفت و چانه اش لرزید
 ...اریا فقط نگاهش می کرد ...سسسرد و بی روع ...گامی به جلو برداشسست باید
تکلیفش را مشخص می کرد ...باید می فهمید که هنوز عشقی در میان هست
یا نه؟ لب باز کرد و کلمات مسلسل وار بیرون ریخت :
 تو  ..تو خودت چی می خوای ؟ منو می خوای یا زنی با شرایط مادرت؟لبخند خا صی بر لب های اریا ن ش ست ...دا شت او را به مر می گرفت که به
تب را ضی شود  ...باید کاری می کرد که خود پریناز به نق شه هایش تن بدهد
 ...این طوری فردا روز ادعایی نداشسسست و طلبکاری نمی کرد ...این طوری
برایش شاخ نمی شد ...انگشتانش را جلو اورد و روی گونه های گر گرفته ی او
کشید ...حاال باید نرم می رفت جلو ..دخترک به راحتی وا داده بود ...
 چیزی که خودت می دونی رو بازم می پرسی؟چشمان پریناز درمانده و مستاصل داشت دو دو می زد ...
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نه نمی دونم ...االن دیگه مطمئن نیستم ...بهم بگو اریا ...حاال اریا به هدف رسیده گفت:
یه نقشه دارم  ...هستی یا نه؟بدن مرتعش و لرزان پریناز در آغوش و میان دسسست های او جا گرفت  ...اریا
پک اخر را به سسیگار زد و همان جا کنار پن ره خاموشسش کرد...سس س همان
طور که دود سیگار را بیرون می داد مغرورانه پرسید:
 نگفتی عشقم هستی یا نه؟پریناز سر بلند کرد و با نگرانی نگاهش کرد و گفت:
می خوای چی کار کنی اریا؟می خوام به شرط مادرم عمل کنم...لب های پریناز لرزید ...
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نه آریا  ..نه ...چه قدر منو قبول داری؟سرش را روی سینه ای او باال و پایین کرد و گفت:
خیلی  ...خیلیپس وایسا و نگاه کن  ...ببین چی کار می کنم...پر غصه نالید:
یعنی باید راضی به زن گرفتنت بشم ...با شیطنت پلک زد و گفت:
اوهوم ..سسسرش را بیشسستر در اغوش او فرو کرد و با خود فکر کرد " آریا بدون پول چه
ارزشی می تواند برایش دا شته با شه؟"  ...باید این ری سک را می پ یرفت که تا
مدتی اریا را باز زنی دیگر تقسیم کند  ...مگر نه این که به زنانگی های خودش
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اطمینان داشسست  ...نمی گ اشسست این ماهی درشسست از دسسست هایش ُسسسر
بخورد...او هم ترفندهای خودش را داشت ...
آریا که سسسکوتش را دید ،سسسر خم کرد چانه ی او را گرفت و باال کشسسید ...
نگاهشان در هم گره خورد ...
 بهم اعتماد کن ...این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
هر چند که اعتمادی نبود اما م بور به اطاعت بود  ..ر سیدن به آن پول ها فقط
مسسستلزم اجرای این شسسرط منحوس بود ...اگر یک زنگی راحت و بی دغدغه را
آن سوی آب ها می خوا ست باید زیر بار هر شرطی می رفت ...سرش را به
ن شانه بله آرام تکان داد  ...اما ندان ست که در دل آریا چه گ شت ...آریایی که
منتظر کالمی دیگر بود " ...این زن هم او را با پول تاخت زده بود"...
**********
پست بیست و دو)
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علیرضسسا همانطور که کنار دیوار چندک زده بود نگاهش را به رو به رو دوخته و
هر از چند گاهی آهی جانسسسوز از سسسینه بیرون می داد  ...این روزها هر بار با
بیرون رفتن حریر با آن جوانک پولدار ،احسسساس می کرد درد خروار خروار در
سینه اش سنگینی می کند  ...یک هفته بود خواب و خوراک نداشت ...خواب
و خوراکش شده بود غصه  ..اصال یک گوله غم راه گلویش را گرفته بود و اجازه
پایین رفتن هیچ چیز را نمی داد ...یک هفته ای بود که شسسسادی و ذوق را در
چ شمان حریر می دید اما همه ی ان ن شاط او درد می شد و تمام وجودش را
می سوزاند  ...چه قدر سخت بود دورادور معشوقت را ببینی و دم نزنی ...دیگر
باورش شده بود حریر داخل آن اتومبیل گرانقیمت خو شبخت ا ست  ...دیگر
قبول کرده بود اگر خوشسسبختی معشسسوق را می خواهد باید خیلی مردانه کنار
بک شد  ...بگ ارد او خوش با شد  ...او حداقل شیرینی ع شق را بچ شد ...البته
علیرضا همیشه به حریر حق داده بود ...درست از همان موقعی که اذیت و ازار
های عمه اش را می دید و در خفا به او اعتراض می کرد ،حق را به حریر می
داد ...حاال هم بعد از آن روز سخت کمی آرام گرفته بود  ...خود را جای حریر
می گ اشسست و موقعیت ها را می سسسن ید  ..حریر حق داشسست دنبال جوانک
پولدار برود  ...حاال که دلش با او بود باید رهایش می کرد  ...می گ اشسسست
برود و خوشبخت شود  ...اگر خوشبختی حریر در این بود علیرضا عقب می
ک شید  ...ر ضایت حریر برایش از هر چیزی ارز شمند تر بود  ...ا صال همان
لبخند کن لب ها دل بی قرار او را آرام می ساخت  ...د ستی که بر شانه اش
نشست باعث شد آرام از افکارش بیرون بیاید  ...حسن سینی کوچک چای را
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روی زمین گ اشت و کنار علی رضا نشست و سرش را به دیوار تکیه داد  ...هر
دو سکوت کرده بودند  ...حسن خودش این درد را یک بار با تمام وجود لمس
کرده بود و حاال رفیق چند ساله اش زیر ف شار این درد دا شت از پا در می آمد
 ...سرش را به دیوار تکیه داد و همانطور به سمت علی چرخید ...
هی داش علی؟علیرضا پلک زد و جواب داد:
 هوم ؟خوبی؟پوزخند بر لبهای علیرضا نشست  ...خوب بود؟
سسسرش را از دیوار گرفت و دسسست هایش را حایل زانوانش کرد و کمی خود را
جلو کشید  ...پر غصه به سمت او چرخید و گفت:
-نمی دونم با خودم چند چندم؟
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حسن دست بر شانه اش کشید و گفت:
 بابا بی خیال این نیز بگ رد...بغض سسسدی شسسد برای حرف زدنش  ...حسسسن چه می فهمید او در چه حالی
سسسست ...چه می دانسسسست دارد از تو می سسسوزد  ...چرا این اتش افروخته در
وجودش خاموش نمی شد ؟ چرا به جای خاکستر شدن لحظه به لحظه بیشتر
گر می گرفت و زبانه می کشید ؟
دستش به سمت قلبش رفت و مشتش بر سینه نشست و گفت:
 این جا بدجور داغونه  ...داره می سسسوزه  ...اما من نمی تونم کاری براشان ام بدم  ...یعنی کاری از دستم ساخته نیست  ...یه حریف قدر و کار کشته
جلو روم وایسسستاده  ...حریر اون طرفه ...اون وقت تو بگو من چی کار باید
بکنم؟
خواست حرفی بزند که علیرضا ادامه داد:
اره باید به قول تو در حقش برادری کنم...کالفه انگشتانش را میان موهایش فرو برد و با ناباوری نالید :
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 وای برادری ؟ برادری در حق کسی که عاشقشی ؟ میشه حسن  ...هان؟حسن در سکوت خیره اش شده بود ...
از خودم متنفرم  ...از این که دارم انقدر راحت عشقمو از دست می دم حالماز خودم به هم می خوره ...
باید می گ اشسسست بگوید و خالی شسسود  ...خودش هم این روزها را گ رانده
بود ...وقتی دختر مورد عالقه اش خیلی راحت عشق او را به خاطر یک حاجی
بازاری سن و سال دار پس زده بود دیگر از عشق علیرضا چه انتظاری می شد
داشسست؟  ...جوانک آن قدر معقول بود که خود علیرضسسا اعتراف کرده بود ...
خب مگر حریر مغز خر خورده بود که جوا نک ه مه چیز ت مام را رها ک ند و
علیر ضای یه ال قبا را ب یرد؟ ا صال این روزها چه ک سی به این ع شق های در
پیتی توجه می کرد که حریر بکند؟ نان خشک در قاتق زدن و عشق را کیلو کیلو
به خورد هم دادن ...تمام شد آن روزها که عشق برای خودش بر و بیایی داشت
و آقایی می کرد  ...با گفتن کالمی که بی اراده از دهانش بیرون جهید  ،نفس
علیرضا در سینه حبس شد ...
-می خوای بکشی کنار؟
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حرف در دهانش می گ اشسست؟ جان می داد اگر حریر را از دسسست می داد...
حسسسن رمال بود یا چشسسم بصسسیرت داشسست که انقدر واضسسح ذهنش را می
خواند؟لعنتی ...
جنگ عقل و اح ساس شروع شده بود  ...عقل م شت می کوبید و اح ساس
لگد می پراند  ...اما این روزها عقل قوی تر بود  ...پای چشسسم احسسساس کبود
شسسده بود و ذق ذق می کرد  ...عقل هنوز سسسر پا بود و دور گود می چرخید ...
نفس در سینه ی احساس بند آمد  ...اما عقل با مشتی دیگر او را به زانو در آورد
 ...هر دو ن*ف*س ن*ف*س می زدند که علیرضا نالید :
آره می خوام کنار بکشم..داور د ست عقل را باال برد  ...چند باری هورا ک شید  ...اح ساس خفه شد ..
بغض کرد اما عقل پیروزمندانه ابرویی باال انداخت ..مغرورانه باالی سسسر او
می چرخید که احساس در حرکتی غافگیرانه زیر پای او را خالی کرد و بر قفسه
ی سینه اش نشست ...حاال احساس پیروز مندانه لبخند زد و این بار علیرضا
زمزمه کرد:
 -اما اون جوری که خودم می خوام ...
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************
)پست بیست و سه )
نگاهی زیر چشمی به پدرش انداخت ...
زری من ناهار نمیام خونه  ...ها .زری با لحنی طلبکارانه گفت:
 وا یعنی چی؟ نه خیرم  ...همین که االن داری می ری سرکار ب سه مونه  ..بیاخونه ناهار بخور بعد دوباره برو...
حسین اخم هایش را درهم فرو برد و همان طور که لقمه ی کوچکی می گرفت
جواب داد:
زن زور نگو  ...من از اون سر شهر چه جوری بکوبم بیام خونه واسه یه لقمهنون ...همون جا یه چیزی می خورم ،عوضسسش شسسب زودتر میام  ...نمیخواد
نگران باشی ...
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و از ذهن حریر گ شسست " چه قدرم که نگرانه  ...اگه نگران بود که هنوز سسسرپا
نشده نمی فرستادتون سرکار"
کفری لب هایش را جمع کرد تا چیزی نگوید  ...صدای زری از همان دیشب
در سرش دنگ دنگ می کرد " همه چی ته ک شیده  ...چند پیمونه برن بی شتر
نداریم  ...دیگه بقالی سرکوچه هم ن سیه نمی ده بهم  ....انگار بو برده تو خونه
نشسسین شسسدی  ...من نمی دونم چرا هر کی میاد عیادت کنگر می خوره و لنگر
میندازه  ...بابا یکی نیست بگه تو این دوره زمونه یک کاره یه کم وت می گیرین
د ستتون و میرین مالقات مریض که چی ب شه؟  ...به خدا مردم بس که پختم و
دادم این قوم و قبیله ت خوردن "
و پدرش فقط نفس عمیقی کشسیده بود و حاال صسبح علی الطلوع شسال و کاله
کرده و اماده رفتن به سسسر کار می شسسسد  ...زری ابتدا کمی غر زده بود " هنوز
خوب نشدی  ...ک ا ایشاال ؟"...
اما حاال داشت لیست خرید اماده می کرد تا حسین شب دست پر برگردد...
زندگی شان شده بود فقط "ندارم  ...نمی تونم ...نمیشه "...
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از همان دیشب غصه اش گرفته بود  ...حاال که عشق اریا روز به روز بیشتر می
شد و او به این و صلت امیدوارتر ،غم عظیمی روی دلش سنگینی می کرد ...
غم نداشتن ...نداری و فقر...
انگار تازه اوله بدبختی هایش بود  ...اوله بی آبرویی  ...اگر اریا پا پیش می
گ ا شت چه باید می کرد؟ حاال که به این نقطه ر سیده بود تازه آن همه فا صله
ی طبقاتی را به عینه می دید  ...ماشسسین گرانقیمت آریا ک ا و تاکسسسی درب و
داغان پدرش ک ا ؟ خانه ی باال شسسهر آن ها ک ا و خانه ی کوچک و محقرانه
ای این ها ک ا؟ اصسسال کالس و خانواده ی آریا ک ا و زری و بددهنی هایش
ک ا؟ وای که داشسست دیوانه می شسسد  ...آن قدر گوشسسه ی ناخن هایش را کنده
بود که همه اش زخم شسسسده بود  ...پوسسسست لبش قاظ قاظ و خون افتاده بود
...اع صابش به شدت تحلیل رفته بود و دایم ضعف دا شت  ...همین دی شب
کبودی زیر چ شم هایش را دیده بود  ...در عین خو شبختی به شدت اح ساس
بدبختی می کرد ...زمانی ارزویش  ،داشسستن اریا بود و حاال که او را داشسست
احسسساس می کرد بدبخت ترین دختر روی زمین اسسست  ...حس حقارت در
برابر اریا داشسست بیچاره اش می کرد  ...چیزی که روزهای اول نمی دید  ...اما
حاال هر چه به اریا بیشتر نزدیک می شد این حس بیشتر در وجودش ریشه می
ا ندا خت  ...وقتی آر یا گف ته بود به خونواده ت اطالع بده  ...رنگ از رویش
پریده بود و به من من افتاده بود  ...اصسسال اریا بیاید به ان محله که چه بشسسود؟
بارها و بارها تصویر مادر اریا را در ذهنش ت سم کرده بود  ...آیا این چنین زنی

حر یری به عطر یاس

203

پا به آن محله می گ اشسست ؟ ...با حس طعم خون در دهانش فهمید که باز در
میان افکار پریشسسانش ،لب هایش به تاراج دندان هایش رفته اسسست ...حسسسام
دستش را کشید و آرام گفت:
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
 آب ی کالس نداری؟او هم با همان لحن جواب داد:
نه امروز ظهر کالس دارم ..پس صبحونه ی منو بده .مهربان به حسام نگریست و لقمه ای برایش گرفت :
بگیر داداشی ..حسین به هر دو نگاهی کرد و گفت:
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 حریر بابا امشب بهت ماهیانه تو می دم ...شرمنده سرش را پایین انداخت و به سفره خیره شد و ارام جواب داد:
 بابا کاش می ذاشتید برم سرکار  ...این جوری انقدر اذیت نمی شدید ...زری با لحن همیشگی میان کالم او پرید و گفت:
خبه خبه  ...الزم نکرده  ...علی خوشش نمیاد زنش بره سرکار ...حریر که منتظر فرصتی بود که حرف دلش را به زری بزند گفت:
 هر چی بین ما بود تموم شده ...چشم های زری گرد شد و بلندتر از حد معمول گفت:
خوشم باشه تو چی گفتی ؟نگاهش بین پدر و زری یک دور رفت و برگشت و با من ومن گفت:
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 انگشترشونو پس بدید ...زری گردنش را پر حرص تکان داد و با گونه هایی بر افروخته رو به حسسسین
گفت:
می بینی حسسسین  ...دیدی  ...خوب جواب محبتمو پس داد  ...باریکال ...آفرین  ...دست مریزاد ...
حسین که رنگش لحظه به لحظه سفیدتر می شد ارام زمزمه کرد:
 چی شده بابا ؟اشک در چشمان حریر حلقه زد  ...دلش می خواست به راحتی حرف دلش را
بزند اما می ترسسسید  ...نه از ترس زری نه!  ...از ترس پدرش  ...می ترسسسید
پدرش دوباره راهی بیمارستان شود ...
اما زری ول کن نبود  ...برایش نه حال حسین مهم بود و نه چیز دیگر ...
دیدی بهت گفتم این دختره پاش برسه دانشگاه دیگه ما رو نمی پسنده  ...بلهفکر کرده االن از ما بهترون میاد خواستگاریش ...
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دست های زری باز شد و همانطور که به وضع و حال خانه اشاره می کرد  ،پر
از تحقیر ادامه داد :
به این خونه زندگیت؟  ...یا به ننه بابای دکتر مهندست ؟ به چی؟ وای بیچارهعلیرضا  ...وای که گیر چه دیو دوسری افتاده  ...دلش پیش کیه خدا؟
زری ؟دیگر هیچ کس جلو دار زری و دهان بی چاک و بستش نبود ...
چیه ؟ها ؟ چیه  ...اصال خالیق هر چه الیق  ...دختره بی لیاقت  ...انتر خانمفکر کردی چی هسسستی؟ ..به اون قیافه ی زردنبوت مینازی  ...همش تقصسسیر
اون پسسسره سسست که منو م بور کرد  ...وای  ...وای حاال جواب داداشسسمو چی
بدم؟ این دختره واسم آبرو ن اشت ...
خانم؟تو حرف نزن حسسسین ...همین تو پرروش کردی  ...چه قدر گفتم نکن ...ازگلوی ما زدی دادی این خانم  ...این دست مزدمونه ...
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و محکم پشسست دسسستش کوبید  ...حسسسین کالفه از این همه کولی بازی بلند
گفت:
 بسه دیگه ...چ شمان زری از حدقه بیرون زد  ...نگاهش خیره ی چ شمان ح سین شد و با
خشم گفت:
چ شم و دلم رو شن  ...به جای این که بزنی تو دهنه دختره زبون نفهمت سرمن داد می زنی ؟
حسین مستاصل چنگی به سینه اش زد  ...درد تمام وجودش را پر کرده بود ...
حریر جلو کشید:
 بابا !زری از آن ور سفره نعره زد:
خفه شو دختره ی نفهم  ...ببین چیکارش کردی  ...حاال راضی شدی ؟اما حسین بی توجه به او گفت:

wWw.Roman4u.iR

208

 پا شو برو انگ شتر رو بیار بده به زری  ...حاال که دیگه بین تون چیزی نیستبهتره انگشتر رو زودتر برگردونیم ..
زری نا باورا نه ن گاهش می کرد  ...ز بانش ب ند آ مده بود این حسسسین را نمی
شناخت  ...این ح سین همان مرد آرام و مالیم و حرف گوش کن قبل از سکته
نبود  ...پر حرص نف سش را بیرون داد ...در ست مثل دیو دو سری شده بود که
داشسست دود از کله اش بلند می شسسد  ...حریر در دل قربان صسسدقه ی مردانگی
بابایش رفت  ...بی اراده لبخند محوی روی لب هایش نشسسسسسست که از نگاه
حسین دور نماند  ...به سمت اتاقش گام برداشت که با صدای زری در جایش
میخکوب شد ...
حاال من جواب داداشمو چی بدم؟اما قبل از این که حریر چیزی بگوید پدرش جواب داد:
 اون با من  ...خودم از حاجی مع رت خواهی می کنم...وجود حریر لبریز شد از شادی  ...برای اولین بار زری مغلوب این میدان شده
بود  ...میدانی که همی شه پیروزمندانه از آنه زری بود  ..اما حاال تنها چیزی که
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داشسسست آزارش می داد علیرضسسسا بود  ...چرا حاال که پوزه ی زری را به خاک
مالیده بود آن قدر فکر علیرضسسا اذیتش می کرد ؟ ...تمام این روزها علیرضسسا با
آن نگاه اخر رهایش نکرده بود  ...هر جا که می رفت و هر کاری می کرد فکر
علیرضسسا مثل خوره وجودش را می خورد  ...از همان روز علیرضسسا رفته بود که
رفته بود  ...اما این نوع رفتن داشسست دیوانه اش می کرد  ...نیمی از بی خوابی
های شسسبانه اش به خاطر همین افکار پریشسسانش بود  ...ع اب وجدان بیچاره
اش کرده بود و حاال با این کار پدرش تصسسمیم آخر را گرفت با علیرضسسا حرف
می زد ..
*************
پست بیست و چهار )
زیر رگبار ناسزا و نفرین های زری از اتاقش خارج شد  ...تمام وجودش از سر
حرف ها و تحقیر های زری به درد آمده بود  ...اما تنها چیزی که تسکینش می
داد رفتار جدید پدرش بود  ...نمی دانسسست حسسسین چه طور تغییر رویه داده
اسسست ؟دیگر از آن بابای سسساکت و همیشسسه خاموش خبری نبود  ...پدرش آن
قدر محکم و مردانه حرفش را زده بود که حریر با شسس اعت رفته و انگشسستر را
آورده بود  ...زری نگاهی خصسسمانه ای به او کرد و بی آن که انگشسستر را پس
بگیرد به سمت اتاقش رفت و به محض ورود ،در را پشت سرش محکم به هم
کوبید..
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حسین جلو آمد و گفت:
 حاال که دلت پیش علیرضسسا نیسسست  ...حاال که همه چی رو تموم کردی ...انگشسسترم خودت بهش بده  ،ن ار دلش پیش تو جا بمونه  ...هر چند که هنوزم
می دونم داری اشتباه می کنی اما چاره چیه!  ...دل باید بخواد که گویا دل تو با
علیر ضا نی ست  ...اما یه مع رت خواهی بهش بدهکاری  ...اون پ سر حقش
نیست ...
س س نگاهی به سمت اتاق زری انداخت و آرام تر از حد معمول ادامه داد :
 کاش حساب علیرضا رو از عمه اش جدا می کردی ...ها بابا؟حریر سرش را پایین انداخت و آرام لب زد:
 من ...من باید با  ...با  ...شما حرف بزنم...حسین نفس عمیقی کشید و گفت:
-کاش ع له نمی کردی ...
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بابا  ...یکی ...نمی دانسسست چرا نمی توانسسست حرف بزند  ...خ الت می کشسسید یا خودش
هنوز مردد بود  ...حسسسین نگاهی به حسسسام انداخت که هنوز مشسسغول خوردن
بود  ...میان آن همه سسسر و صسسدا تنها کسسسی که بی توجه به بقیه کار خود را می
کرد حسام بود  ...لبخندی محو بر لبانش نشست و او را صدا زد:
 بابا جان نمی خوای دل از اون سفره بکنی؟ مدرسه ات دیر شدا...حسام اخرین لقمه را در دهان چ اند و همان طور با دهان پر جواب داد:
 هوم ...دیگه سیر شدم ...حریر نرم زیر خنده زد  ...ح سین هم به لبخندی اکتفا کرد اما هر دو د ستش را
باز کرد  ...انگار هر دو حرف دل پدر را گرفتند که آرام و بی صسسدا به آغوشسسش
پناه بردند  ...حسسسین دسسستانش را جمع کرد و هر دو را محکم به خود فشسسرد و
همان طور که ب*و*سه ای بر سرشان می زد زیر لب شکر کرد:
-خدایا شکرت ...
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آری جای شکر هم دا شت  ...شکر این که خدا فر صتی دوباره داده ا ست ...
فرصتی که شاید دیگر دست نمی داد ..در این روزها بارها فکر کرده بود که اگر
با همان سکته بار و بندیل سفر ب سته بود  ،چه می شد ؟ ...زری این گونه بی
پروا در مقابلش آن ها را عز و جز می داد ،چه برسد به آن که خودش باالی سر
بچه هایش نبود  ...خدا را شسسکر کرده بود که همین چند وقت پیش در برابر
اصسسرارهای زری برای به نام زدن خانه مقاومت کرده بود  ...حاال داشسست می
فهمید که بخت با او یار بوده است ...دیگر نباید این فرصت ها را از دست می
داد  ...باید حواسسسش را جمع می کرد  ...مر که امروز و فردا نمی شسسناخت
باید همه چیز را راسسسست و ریسسسست می کرد که اگر بار دیگر دسسسست اجل
غافلگیرش می کرد ،دسسستش از گور بیرون نمی ماند  ...نفس عمیقی از میان
موهای حریر که سر بر سینه اش داشت کشید  .حریر مظلومانه گفت:
بابا؟جانم ..یکی هست ....-خواستگاره؟
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همان طور سرش را تکان داد و گفت:
هوم...می خواهیش؟دلش می خواست بگوید" اره بابا خیلی هم "
اما سکوت کرد ...و همان کافی بود  ...شرم و حیا اجازه ی پی شروی بی شتر را
نمی داد .مگر نه این که بابا خودش می فهمید در دل دخترش چه می گ رد؟...
نگاه حریر به چشمان حسام خیره ماند  ...اخم های حسام در هم فرو رفته بود
 ...آرام از اغوش پدر خودش را بیرون کشید و با ناراحتی گفت:
 من میرم حاضر شم ...حسین که متوجه دلخوری او نشده بود به شانه اش زد و گفت:
 برو بابا حاضر شو سرراه ب ارمت دم مدرسه ...حریر لب به دندان گزید  ...شرمنده ی نگاه ح سام شده بود  ...ح سام طرف
علیرضا بود و او را الیق دامادی این خانه می دانست و به او دلبسته بود  ...برادر
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کوچکش ع یب روی علیرضا تعصب داشت و مرید او بود  ...حسام که رفت
،حسین گفت:
 تو می خوای بمونی خونه ؟و بی اراده نگاهش به سمت در اتاق ک شیده شد ...نگران بود ...حریر رد نگاه
پدر را گرفت و جواب داد:
مگه نگفتید انگشتر رو برگردونم به خودش؟اره بابا جان خودت بهش بگو  ...ن ار اون بچه بی شتر از این اذیت ب شه  ..بروحاضر شو سر راه ب ارمت دم گاراژ...
نه بابا شما برید ح سام دیرش می شه  ...االن هم زوده برم بیرون  ..یه جوریمیرم که از اونورم برم کالس ..
باشه هر جور راحتی ...فقط یه چیزی ...حریر سوالی نگاهش کرد ...چشمان پدرش نگران بود ...
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اون پسری که ازت خواستگاری کرده هم طبقه ی خودمونه دیگه ؟نفس در سینه ی حریر بند آمد  ...بالفا صله غم جای خو شی را در چ شمانش
گرفت و حسسسین خیلی راحت درد و غم را از میان تیله ای های خوشسسرنگ
چشسسمان او حس کرد ..چشسسمان دخترش آن قدر زالل و شسسفاف بودند که هر
چیزی را به راحتی می شسسد در آن ها تشسسخیص داد  ..پدرانه دسسستش حریر را
گرفت و گفت:
بابا علیرضا مثل خودمون بود  ...فردا روز نمی تون ست سرکوفتت بزنه ..چیکمه چی زیاد ...
یک لحظه مکث کرد و لب هایش را جمع کرد اما تردید جایز نبود ،پس ادامه
داد:
تو خوشگلی  ...می دونم خیلی ها با یه نظر عاشقت میشن...این چشما دلهر کسسسی رو می بره  ...اما مهم اینه که تا اخرش باهات بمونن  ...نیان و با
دیدن وضسسع و حال ما فرار کنن ...خود خودت مهم باشسسی  ...می دونی تو راه
سختی پا گ اشتی؟  ...می دونی اگه اشتباه بری ،لطمه ی سختی می خوری؟
نمی دونم این پسسسره کیه و از ک اپیداش شسسده ؟اما زری پر بیراه نمی گه  ...از
وضسسع حالمون خبر داره ؟ می دونه بابات با یه ابو قراضسسه خرج خونه می ده ؟
می دونه محل زندگیت ک است ؟ ها بابا ؟ می دونه؟
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این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
دست های یگ و کالم حریر باعث شد حسین بیشتر از قبل داغان شود...
من  ...من  ...دوسش دارم بابا  ...نمی تونم به علیرضا فکر کنم ...حسسسین احسسساس بدبختی می کرد  ...این او بود که باعث بدبختی فرزندانش
بود  ...خود را مقصر می دانست  ..کاش از مال دنیا غنی بود که حاال دخترش
غم نخورد  ...گلیم سرنو شت خودش که سیاه بافته شده بود هیچ ،فرزندانش
هم از این سسسیاهی بی نصسسیب نمانده بودند  ...اصسسال بعد رفتن محبوبه انگار
ورق زندگی اش به کل برگشته بود  ...تا مدت ها سر کار نمی رفت  ...دایم در
خانه بود  ...فرزندان کوچکش مثل طنابی ضخیم دست و پایش را بسته بودند
 ...از شسسرکتی که در آن به عنوان مسسسئول فنی مشسسغول کار بود ،اخراج شسسد ...
نمی توانسسسست ب چه هایش را به حال خود رها ک ند  ...آن روزها هنوز مادر
خدابیامرزش زنده بود  ..حریر کوچکتر از آنی بود که از پس حسام بر بیاید ...
و همه این ها دسسست به دسسست داد تا زری زن مطلقه ای که به حکم نازایی از
زندگی با همسسسرش بیرون انداخته شسسده بود پا به زندگی او بگ ارد  ...مادرش
می گفت" مادر این زن به دردت می خوره  ،خودش نازاسسسست .نمی تونه بچه
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بیاره و فردا روز بچه ها تو اذیت کنه  ..میشسسه مادر بچه هات  ...من که می گم
این همونیه که تو الزم داری " ...اما خبر از دل پر کینه ی زری نداشسسست ..چه
می دان ست زری آن قدر در زندگی اش به خاطر همین م سئله سرکوفت شنیده
است که لبریز از نفرت است ...هنوز عشق محبوبه به همان قوت در سینه اش
باقی بود که زری را به همسسسری گرفت  ...نمی توانسسست از پس دو بچه برآید
..حریر به مدرسسسسه می رفت و مادرش هم زیادی پیر بود  ...خواهرش هم با
داشسستن چند بچه و زندگی بدتر از خودش خیلی زرنگ بود حریف زندگی
خودش می شد  ...زری پا به زندگی اش که گ ا شت کمی از آن آ شفتگی ها
کم شسسسد  ...دو باره زندگی رنگ نظم گرفت  ...دیگر از آن به هم ریختگی ها
خبری نبود  ..آن اوایل زری خوب به زندگی می رسسسید  ...هوای بچه ها را
داشسست  ...اما با مر مادرش  ،زری یکه تاز میدان شسسد  ...افسسسار زندگی را به
دست گرفت و دیگر کسی جرات نفس کشیدن نداشت  ...حسین هم که عمال
به خاطر مسافر کشی و اقساط تاکسی وقت سر خاراندن نداشت و همه چیز را
به او سسس رده بود  ..اما نشسسد آن که مادر پیش بینی کرده بود  ...زری احسسساس
مادرانه نداشسسست و روز به روز به بچه هایش بیشسستر حسسسسادت می کرد ...به
خ صوص که حریر هر چه بی شتر قد می ک شید حس ح سادت زری را بی شتر
ت*ع*ر*ی*ک می کرد  ...آری زری از این همه زیبایی به شسسسدت رن می
کشید ...
××××××××××
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چادرش را کمی روی سسسر جا به جا کرد و کنار در بزر گاراژ ایسسستاد ...
دستانش هنوز یگ زده بود  ...نمی دانست چه طور برای بار دوم می خواهد دل
علیرضا را آزرده سازد ...کمی جلو کشید و از گوشه ی باز در نگاهی به داخل
انداخت  ...ناخودآگاه چشسسمانش داخل گاراژ به دنبال اندام درشسست علیرضسسا
گشت ...کسی صدا زد :
 حسن ببین این خانم کیه جلو ی در ؟نمی دان ست چه ک سی او را دیده ا ست اما صدایش از جایی همان نزدیکی ها
می آمد  ...نگاه که چرخاند مرد سن و سال داری را دید که با سر و صورتی
روغنی داخل کاپوت وانتی خم شده بود ...
مرد این بار بدون این که نگاه به او بدوزد همانطور که دنبال چیزی داخل موتور
ماشین بود پرسید:
 با کی کار داری آب ی ؟شرمگین جواب داد:
 -ببخشید هستن آقا علیرضا ..

حر یری به عطر یاس

219

ا ستا نا صر که انگار با شنیدن نام علیرضا او را شناخته بود سر از موتور بیرون
کشید و با لبخند مهربانی گفت:
 به به  ...بفرمایید خانم...و نگاهی پدرانه به سر تا پای او انداخت و در دل به سلیقه ی علیرضا احسنت
گ فت  ...پس بی راه نبود این ه مه غصسسسه خوردن  ...دخترک لعبتی بود برای
خودش  ...همین بود که علیرضا تا مدت ها خواب و خوراک نداشت  ...او که
از اتفاقات اخیر خبری نداشت رو به حریر گفت:
 خوشسسبخت بشسسی دخترم  ...این علی آقای ما جوون مقبولیه  ...الحق کهد ست رو خوب ک سی گ ا شتی  ...تو این دوره زمونه کم جوونی با این مرام و
معرفتی دیدم ...
لب های حریر از شرم زیر دندان ها گیر افتاد و قلبش آشوبگرانه در سینه باال و
پایین می شد ...استا ناصر علیرضا را صدا زد و گفت:
 -علی آقا  ...پسرم بیا قربونت  ...ببین کی اومده ؟
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چه قدر دلش خوش بود این ا ستا نا صر!  ...علیر ضا کن کاو از ته گاراژ سرک
کشید اما با دیدن حریر اخم هایش درهم فرو رفت  ...آن قدر سنگین به سمت
آن ها راه افتاد که ابروهای اسسستا ناصسسر از تع ب باال پرید  ...حریر بی اراده
کمی در خود جمع شد و عقب کشید  ...استا ناصر که اخم های علیرضا را به
پای غیرتش گ اشته بود با صدای بلند حسن را صدا زد و گفت:
حسن آقا بیا برو یه بستنی بگیر  ...عروس خانم تشریف آوردن ...لب های حریر به ناچار از هم باز شد و خ التزده گفت:
زحمت نکشید  ...من باید برم ...ک ا دخترم ؟ ...این علی آ قا اون قدر واس ما عزیزه که با ید جلو پایعروسش گوسفند قربونی کنم ...
شرمنده نکنید ...دشمنت شرمنده دخترم...با رسیدن علیرضا استا ناصر لبخند پدرانه ای زد و گفت:
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 حقا که خوش سلیقه ای پسر ...درد بدی در سینه ای علیر ضا ن ش ست  ...ا ستا نا صر با هر کالمش ناخوا سته
خن ری تیز و برنده در سینه اش فرو می برد ...استا ناصر با دیدن صورت سرخ
او به سمت اتومبیلی که در حال تعمیرش بود برگشت و گفت:
 پسر از این حسن خبری نشد دست خانمتو بگیر ببر بیرون ...علیرضا جلو کشید و پشت به استا با دندان های به هم کلید شده پرسید:
 تو این جا چی کار می کنی؟حریر چشمان خوشرنگش را باال کشید و مردد جواب داد:
 میشه  ...بیرون حرف بزنیم ...علیر ضا گر گرفته از این همه نزدیکی نف سش را محکم بیرون داد و رو به ا ستا
ناصر گفت:
 -استا با اجازه  ...االن میام ..
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راحت باش پسر  ..پس این حسن ک ا موند ؟فکر کنم دستشوییه استا ...باشه تو برو  ...ببخشید دخترم ..و زیر لب غرید :
این پسره هم ،همیشه موقع شکار شاشش می گیره ...حریر سرخ و سفید شد و با اجازه ای زیر لب زمزمه کرد و به سرعت از گاراژ
بیرون رفت  ...حاال با دیدن علیرضسسا یاد حرف های پدرش افتاده بود ...حال
غریبی پیدا کرده بود ...نفسش به سختی باال می آمد و شاید دلش می خواست
بیشتر فکر کند  ...علیرضا در آن لباس مکانیکی چهره ی مردانه تری پیدا کرده
بود بخصسسوص که حرف های اسسستا جور جالبی به دلش نشسسسسسته بود  ...همه
عاشسسق مرام و معرفت علیرضسسا بودند چیزی که خودش هم کم از او ندیده بود
...
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علیر ضا پ شت سرش از گاراژ خارج شد و با همان اخم ها کنارش ای ستاد ...
دسسست خودش نبود اما عطر یاس حریر زیر دماغش زده بود و اگر بیشسستر می
ایستاد دوباره وا می داد ...
حریر نمی دانسسست از ک ا شسسروع کند و چه بگوید  ..اخم های علیرضسسا هم
بیشتر دست اچه اش کرده بود  ...اما دست خودش نبود تا به حال این نگاه سرد
و یگ زده را از علیرضا ندیده بود  ...با کالمی که بر زبان او جاری شد تنش یگ
کرد ...
چی می خوای ؟باورش نمی شد  ...این علیر ضا را نمی شناخت ...علیر ضا رفتاری که همی شه
خودش با او داشسست را پیشسسه کرده بود " خوبت شسسد؟ بده اون انگشسستر " لحن
خ شک و سرد او باعث شد به حکم تالفی د ست توی کیفش کند و انگ شتر را
میان مشتش بگیرد  ...نگاه سر د علیرضا آتش به جانش انداخته بود  ...دستش
را بیرون کشید و مقابل او گرفت ..

قلب علیرضا فرو ریخت  ...حریر نرم انگشتانش را باز کرد  ...انگشتر زیر نور
خورشید درخشید  ...علیرضا به سختی آب دهانش را فرو داد  ...باورش نمی
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شسسسد  ...تمام این روزها خود را گول زده بود ...دایما به دنبال یک روزنه امید
گ شته بود  ...شاید حریر با مع زه ای برمی گ شت اما حاال دیگر حریر را برای
همیشه از دست داده بود ...دلش خوش بود هنوز این پیوند قطع نشده است اما
با دیدن انگشتر همه چیز تمام شد ..
دسسست لرزانش را دراز کرد و آرام انگشسستر را برداشسست  ...همزمان با باال آمدن
چشم های حریر ،علیرضا داغان گفت:
 حاال می تونی بری!این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
و گامی به عقب بردا شت  ...قلبش از این همه بی رحمی تکه تکه شده بود ...
انصسساف نبود  ...حق دل عاشسسقش این نبود ...حریر عاجزانه نگاهش کرد ...
درست بود عاشق علیرضا نبود اما به خاطر مردانگی هایی که همیشه از او در
مقابل رفتارهای نادرسسسست زری دیده بود مهری غریب نسسسبت به او در دل
احساس می کرد و حاال دلش نمی خواست باز هم علیرضا از سوی او آسیبی
ببیند  ...آرام لب باز کرد و گفت:
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 منو ببخش...علیرضسسا پرخشسسم و با دندان های که از حرص به هم کلید شسسده بود تا مبادا
حرفی بزند که او را ناراحت کند گفت:
برو حریر  ...هیچ وقت نخواه که ببخشمت ...نمی بخشید؟! چشمان حریر گرد شد و به دفاع از خود گفت:
 نمی بخشی  ...مثل این که باورت شده من مقصرم ...حتما من مقصرم؟آره تق صیر خودتون بود ...تو و اون عمه ت..ا صال ک سی از من چیزی پرسید؟ منو کسی ادم حساب کرد؟اصال حریر کی بود  ...شما می دیدینش؟
پوزخندی بر لبان علیرضا نشست:
هه ...را ست می گی اون موقع که ما دا شتیم وا سه خودمون می بریدیم و میدوختیم ،شما داشتی تو یه عالم دیگه سیر می کردی ...
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خوبه خودت داری می گی  ...اون عمه ی نامردت فقط به برادر زاده اش فکرمی کرد  ...یه بار واسسم مادری کرد؟ همیشسه سسرکوفت  ...فحش  ...من مادر
نداشسستم  ...تنها بودم  ...هیچ وقت نخواسسسست بهم محبت کنه ...محبت که
نکردهیچ ،محبتای بابامم دزدید  ...چرا نتونسسست یه بار منو مثل دختر خودش
ببینه؟
من عاشقت بودم تو یه بار دیدی؟نیش زبان علیرضسسسا باعث شسسسد کمی از آن ح م ناراحتی و ع اب وجدانش
کاسته شود .بنابراین گفت:
 چی می خوای بگی؟ تو خودت منظورمو می دونی  ...حالم از اون دخترایی که فقط اد عاین ابتشسسون میشسسه بهم می خوره  ...خدا رو شسسکر خیلی زود فهمیدم که منو تو
نمی تونیم کنار هم زندگی کنیم  ...بوی گند خیانت حالمو به هم می زنه .
حریر با چشمان گرد به او خیره شده بود که علیرضا فریاد کشید :
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 اون وری حق به جانب نگام نکن  ...یکی ندونه فکر می کنه خیلی ن یبی...
اما بااصسسابت دسسست حریر روی صسسورتش لب هایش به هم دوخته شسسد  ...از
چشسسمان حریر آتش می بارید ...او از طرف علیرضسسا به بی عفتی متهم شسسده
بود؟  ...لب هایش لرزید  ...دسسست خودش نبود ...اشسسک ها جاری شسسد و
گفت:
 من از همون اول بهت گفتم اما گوش های تو نمی شنید  ...تو چشمات نمیدید که دل من با تو نیست  ...صدبار پیغام دادی ،گفتم نه!  ...بعدم این انگشتر
نشسسون ...م گه من نگفتم نمی خوا مت...ا ما تو مغرور بودی ...فقط حس
خودت برات مهم بود ...آره گوره بابای حریر  ...حریر مال این حرفا نی ست ...
حریر زنه باید خفه شه  ...این مردا هستن که حق دارن عاشق بشن ...حق دارن
بخوان  ...تو خیلی خودخواهی علیرضسسسا  ..فقط خودتو د یدی  ...یه بار
نخواسسستی بفهمی منم دل دارم ...منم می تونم عاشسسق بشسسم  ...حاال هم بهم
انگ بی عفتی می زنی ؟ از همه تون متنفرم می فهمی  ...متنفرم...
دیگر به هق هق افتاده بود  ...دل علیر ضا سوخت  ...آتش گرفت ...هیچ کس
به این دختر فکر نمی کرد  ...آن قدر مرد بود که با شنیدن تک تک این کلمات
دلش به درد آید ...راست می گفت چه قدر پست شده بود در این ماجرا به تنها
کسسسی که فکر کرده بود خودش بود و خودش  ...هیچ وقت نخواسسسته بود قبول
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کند حریر او را نمی خواهد ....همیشسسه و هر وقت راجع به حریر به زری گفته
بود زری خودخوا ها نه جواب داده بود" از خداش باشسسسه  ...خیلی هم دلش
بخواد که تو دوسسسش داری ...اینا همش ناز دخترونه سسست  ..تو باکیت نباشسسه
حریر زنه توئه "
برای همین بود که خودخواهانه فقط به خواسسسته ی خودش فکر کرده بود  ...به
ع شقی که خودش به او دا شت  ...چرا هیچ وقت فکر نکرده بود حریر هم باید
متقابال او را بخواهد  ...یک بار هم آن رنگ نگاه عاشسسقانه را در چشسسمان او
ن سبت به خودش ندیده بود ...حاال که بی شتر می اندی شید رفتارهای زورگویانه
ی زری او را هم از راه به در کرده بود ..دستش بی اختیار از روی گونه به سمت
پی شانی اش ک شیده شد  ..داو کرده بود  ..ا صال با این جمالت آم ر سوزانده
بود ...
کاش زودتر می فهمید  ...کاش می فهمید که راه ع شق را ا شتباه رفته و به بیراه
رسیده است ...همین خودخواهی هایشان باعث شده بود حریر عشق را بیرون
از خانه پیدا کند ...صسسسدای هق هق حریر داشسسست دیوانه اش می کرد  ...آرام
صدایش زد:
 -حریر ...
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من پر بودم از نفرت  ...حتی ..می خواسسستم از همه تون انتقام بگیرم  ...میخواسسستم کاری کنم که همه تون داغون بشسسید  ...درسسست مثل من  ...اما دلم
نیومد  ...با خودم گفتم حق علیرضا این نیست  ...علیرضا فقط عاشقه  ...مثل
زری نی ست  ...ن ار به خاطر زری نابود بشه  ...وا سه همین بی شتر از این جلو
نرفتم ...خواستم زودتر این پیوند رو پاره کنم ...اما حاال...حاال تو؟
دیگر قادر به ادامه نبود  ...علیرضا شقیقه هایش را مالید ...چرا احمق شده بود
 ...ح سادت به آن جوانک دیوانه اش کرده بود و باعث شده بود حرف هایی بر
زبان آورد که هیچکدام را باور نداشسست  ...حریر که به او تعهدی نداشسست ...
قلبا او را نمی خواست  ...پس خیانتی هم در کار نبود ...
دستش بی اختیار به سمت چادر او رفت  ...اما حریر خصمانه نگاهش کرد و
گفت:
 به من دست نزن ...این بار نفرت را به وضسسوع در چشسسمان او می دید  ...خدایا چرا از بیگ و بن
اشتباه کرده بود  ...چرا نفهمیده بود عشق باالجبار نمی تواند در دل کسی نفوذ
کند؟...چرا فکر می کرد چون حریر را دوسسست دارد او هم باید همین حس را
دا شته با شد؟  ...علی خیلی مرد بود خیلی  ...اما حاال که بی شتر فکر می کرد
کمی متح رانه فکر کرده بود  ...قدیمی بودن افکارش او را به بی راهه کشسسیده
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بود  ...و حاال تازه می فهمید به جای آن که کاری کند تا عشسسق حریر را به
د ست آورد روز به روزاو را از خود دور کرده بود  ...فکر می کرد فقط کافی ست
حریر را به دسسسست آورد ،آن وقت بعد از ازدواج آن قدر به پایش مهر و محبت
می ریخت تا او را هم عاشسسق کند  ..چرا انقدر قدیمی فکر کرده بود ؟وقتی به
خود آمد حریر رفته بود و او دقایقی بود که درمانده به عابرین در حال رفت و
آمد خیره شسسده بود  ...ک ای کارش اشسستباه کرده بود که این چنین سسسرگردان و
سرگشته آن جا ایستاده بود ...
××××××××××××××
پست بیست و شش)
اشک هایش را با پر چادرش پاک کرد و نفسی به آرامی کشید  ...حرف علیرضا
برایش گران تمام شسسده بود  ...ن ابتش زیر سسسوال رفته بود فقط به خاطر یک
جواب رد؟!
چه قدر احمق بود که فکر می کرد علیرضا با بقیه فرق دارد  ...علیرضا هم مثل
دیگران بود ...با صدای گو شی همراهش به خود آمد  ...نام آریا لبخند محوی
را بر لبانش نشاند  ...تماس را برقرار کرد و صدای او در گوشش پیچید:
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ک ایی خانم خوشگله ؟واقعا خانم خوشسسگله ی او بود ؟ این روزها دلش را به همین الفاظ خوش کرده
بود  ...کاش می توانست از مکنونات واقعی قلب او با خبر شود  ...علیرضایی
که این همه ادعای عاشسسقی اش می شسسد این گونه از خ التش در آمده بود...
واقعا آریا دو سش دا شت یا او هم چند روزی حریر را ملعبه د ستش می کرد؟
 ...نفسش را با آهی بیرون داد و جواب داد:
 دارم میام دانشگاه ...نمی خواد  ..یه ایستگاه مونده به دانشگاه پیاده شو ...اون ا منتظرم ...من من کنان گفت:
پس کالسمون ؟َ
اه  ..حوصله مو سر بردی  ...حاال یه امروزو کالس نرو ...منتظرتم ...و بی آن که منتظر جواب او شود تماس را قطع کرد  ...بی اختیار گلویش پر از
بغض شسسد  ...رفتار آریا درسسست مثل یک بچه ی تخس و بی ادب بود ...یاد
آوری حرف های علیرضسسا و رفتار آریا باعث شسسد دوباره اشسسک هایش جاری
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شسسود  ...چه قدر دلش گرفته بود  ...نمی دانسسست چرا حرف علیرضسسا آن قدر
اذیتش می کرد  ...شسسساید هم چون به او حق می داد انقدر درگیر آن حرف ها
شده بود  ...نکند علیر ضا چیزی از او دیده بود که چنین حرفی زده بود  ...بی
اختیار چشسسمانش بیرون از اتوب*و*س را کاوید ...نکند علیرضسسا او را تعقیب
می کرد ؟! ...اگر او را با آریا دیده باشسسد چه؟ نه ممکن نبود  ...علیرضسسا خیلی
غیرتی بود  ...امکان ندا شت چنین چیزی را ببیند و به پدرش نگوید یا بای ستاد
و عکس العملی نشسسسان ندهد  ..دسسسست هایش بی اختیار لرزیدن گرفت ...
دوباره چشسسم چرخاند  ...یک موتوری کنار اتوب*و*س در حرکت بود ...چه
قدر شبیه موتور علیرضا بود  ...راننده اش کاله کاسکت داشت و درشت اندام
بود  ...اصسسال فکرش کار نمی کرد ...پریشسسسان نگاهش را به موتوری دوخت
...علیرضا بود؟
سسسر چهار راه ،اتوب*و*س ایسسستاد  ...موتوری هم درسسست کنار اتوب*و*س
ای ستاد  ...قلب حریر محکم در سینه می کوبید  ...مغزش با تمام وجود فعال
شده بود و پشت سر هم تصویر می ساخت  ...چراو سبز شد و اتوب*و*س
راه افتاد اما موتوری به سسسوی دیگر چهار راه رفت و این بار حریر نفسسسی به
آسسسودگی کشسسید ...چه قدر ترسسسیده بود  ...باید خیلی مراقب می بود  ...اگر
پدرش از رابطه ی او و آریا با خبر می شسسد واویال بود  ...درسسست بود که اریا
قصد خواستگاری داشت اما می دانست حسین مخالف صد در صد این گونه
روابط ا ست  ...نمی خوا ست دید ح سین را ن سبت به آریا خراب کند ..دلش
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آشوب شده بود  ...با رسیدن به ایستگاه مورد نظر از اتوب*و*س پیاده شد ...
نگاهش به اطراف چرخ ید  ...ظاهرا هیچ خبری نبود و کسسسی تعقیبش نمی
کرد ...اتومبیل آریا کمی جلوتر از ایسسستگاه توقف کرده بود .به سسسمت اتومبیل
رفت و خیلی سریع سوار شد  ...آریا با لبخندی نیم بند گفت:
چه ع ب  ...ک ایی تو؟حریر بی توجه به حرف او دست اچه گفت:
 بهتره زودتر بری ...می ترسم یکی دنبالمون باشه ..آریا سسسوئیچ را چرخاند و همان طور که از پارک خارج می شسسسد با لحنی که
همیشه حریر را می آزرد گفت:
باز چی شده ؟چه قدر دلش ناز کردن می خواسسست  ...اما آریا اهل ناز کشسسی نبود  ...آن قدر
خودش را دست باال می گرفت که بیشتر اوقات دل نازک حریر را می شکست
 ...کاش کمی از محبت ها و نگاه های عاشسسقانه علیرضسسا را در وجود آریا می
دید  ...اما چهره ی مغرور آریا درست همان چیزی بود که از روز اول عاشقش
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شده بود  ...انگشتانش درهم قفل شد  ...آریا به سمت خیابانی باالتر پیچید و
همزمان گفت:
 تو هم زر زرو بودی من نمی دون ستما  ...بدم میاد از فین فین کردن دخترا ...چیه چشات مثل بابا گوری شده ؟
صسسبر حریر بی اختیار لبریز شسسد  ...تک به تک ناله و نفرین های زری  ...بعد
هم حرف های نا به جای علیرضسسسا و حاال هم آریا با این رفتار و کردار دیوانه
اش کرد  ...چینی بلورین قلبش که از صبح تا به حال هزار ترک بردا شته بود به
یک باره شک ست و بلند بلند زیر گریه زد  ...آریا متع ب از این رفتار اتومبیل
را گوشه ای پارک کرد و با ابروانی باال پریده به سمتش چرخید ...
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
 ِا ِا چی شده بابا  ...یه کم جنبه داشته باش دختر  ...شوخی کردم باهات.حریر با کف دو دسسستش صسسورتش را پوشسسانده بود و بی امان گریه می کرد ...
کاش کمی درکش می کردند  ...دلش پر بود که حاال این گونه لبریز شده بود و
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ک سی نمی توان ست جلو دارش با شد .آریا کالفه د ست جلو برد و شانه اش را
تکان داد و گفت:
دختر تو چت شد یه دفعه ؟ پر بود دلتا ...شسساید هیچ چیز به اندازه ی حرف های علیرضسسا اذیتش نکرده بود  ...عفت و
پاکدامنی برایش آن قدر با ارزش بود که حاال این چنین به هم بریزد ...گریه
اش تمامی نداشت و این برای آریای بی حوصله کالفه کننده بود ...
اه تمومش کن دیگه  ...من خودم داغونم  ...اون وقت تو هم با این اشسسکاتداری کالفه ترم می کنی ..
چه قدر بدبخت بود که باید ناز دخترک را می ک شید  ...هنوز باورش نمی شد
حنانه آن قدر راحت حریر را ب یرد  ...وقتی از شسسرایط حریر گفته بود حنانه با
ل بانی خ ندان اسسستق بال کرده بود ..آ مده بود تا برای آخر این هف ته قرار
خوا ستگاری بگ ارد  ...از طرفی پریناز دیوانه شده بود و دا شت همه چیز را به
هم می ریخت  ...دی شب یک دعوای ح سابی کرده بودند و کلی آریا را تهدید
کرده بود که پیش مادرش می رود و ه مه چیز را می گو ید ...در دل ناسسسزایی
رکیک حواله محمود کرده بود که این چنین پریناز از همه جا بی خبر را مطلع
کرده بود و به جانش انداخته بود  ..اصسسال تقصسسیر خود احمقش بود که انقدر
زود عاشق شده بود و از ترسش دخترک را عقد کرده بود که مثال می رود خارج
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از دسسستش ن رد و حاال مثل سسسگ پشسسیمان شسسده بود  ...روزی هزار بار به خود
لعن و نفرین می کرد که خود را درگیر چه عشسسق کودکانه ای کرده اسسسست ...
ع شقی که حاال مثل طناب دار دا شت خفه اش می کرد و حاال حریر مقابلش
نشسته بود و داشت اشک می ریخت  ...باید کمی مالیمت به خرج می داد ...
اگر می خواسسست به آن چه در فکر وخیالش می پروراند برسسسد باید کمی وقت
صرف می کرد ...دخترک منتظر کمی مالطفت بود  ...آرام دستش را جلو برد و
د ستان یگ زده ی او را میان انگ شتانش گرفت و از روی صورتش پایین ک شید
...
بابا بگم غلط کردم راضی می شی ...خیلی نازک نارن ی دختر...لب های حریر از شدت گریه سرخ و تربچه ای شده بود و چشمانش به قدری
زالل و شفاف شده بود که یک لحظه قلب آریا در سینه از حرکت باز ایستاد ...
دخترک واقعا زیبا بود  ...یک زیبایی خاص که آدمی را بدجور به فکر وامی
داشت  .حاال این اشک ها باعث شده بود زیبایی اش دو چندان گردد ...خون
به صسسورتش دویده بود و سسسرخی لب ها و گونه هایش از او یک پری روی به
تمام معنا ساخته بود  ..آریا دقایقی میگ این همه زیبایی شد و لب زد:
 -حریر ...
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چشمان حریر پر اشک به او دوخته شد ...آریا با مهربانی غیر ارادی گفت:
چرا این جوری گریه می کنی؟سد دل حریر شکست  ...کلمات با سرعت به سمت زبانش جاری شد ...
من خیلی بدبختم آریا  ..خیلی  ...وقتی مامانمو از دسسست دادم یه دختر بچهی بی پناه بودم ...هیع ....اما تازه باید مادر ی می کردم چون داداشسسم از من
خیلی کوچیکتر بود و احتیاج به مراقبت داشسسست ...محبت می خواسسسست ...
مادربزرگم همش می گفت ننه شما یتیمید باید هوا همو داشته باشید ...هیع...
از همون موقع شسسسدم مادر  ...یه مادر که خودش خیلی کوچیک بود  ...بابام
دیوونه شسسده بود  ...می رفت تو اتاقش همش صسسدای گریه هاش می اومد ...
وا سه اونم باید محبت خرج می کردم ...اخه اونم عا شق بود  ...زنش مرده بود
و عزا دار شده بود  ...هیع...
آریا دسستمالی برداشست و به سسمتش گرفت  ...اشسک های حریر بی امان می
بارید ...انگار دلش حسسسابی پر بود .دسسستمال را گرفت و پشسست پلک هایش
کشید  ....و بی آن که بخواهد ادامه داد:
وقتی یه کم حالش خوب شسسد زری رو آورد  ...قرار بود زری مراقبمون باشسسه ...مادرمون باشه  ...اما نشد  ...نشد که مادر بشه برامون ..تا مادر بزرگم زنده
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بود زری کاری به کارمون ندا شت  ...خوب بود ...ادای مادرا رو خوب در می
آورد  ...ا ما مادر بزرگم که مرد زری هم عوض شسسسد ...فرق کرد ...هر چی
حسام بزرگتر می شد و زحمتاش بیشتر  ،زری هم اذیتاش بیشتر می شد  ...از
مدرسه که می اومدم تازه کارم شروع می شد  ...لباس های کثیف حسامو می
شستم  ...دستام اون وری جون نداشت  ...شبا از ذق ذقش خوابم نمی برد...
می خواستم مشق بنویسم اشکم در می اومد ...هیع...اما واسه داداشم جونمم
می دادم  ...مثل بچه ی خودم بود  ...خودم بزرگش کرده بودم  ...اما زری فقط
به فکر خودش بود  ...البته به بابام خوب می ر سید  ..حوا سش به بابام بود ...
بابامم انگار راضسسی بود  ...همین که با خیال راحت از خونه می رفت بیرون و
نگران ما نبود براش کافی بود  ...اما نمی دونسسسست این منم که دارم جون می
کنم واسه حسام  ...زری فقط خانمی می کرد  ...جرات حرف زدن نداشتم که
بدون ا ستثنا سر ح سام خالی می کرد  ...انگار نقطه ضعفمو پیدا کرده بود ...
ح سام بزر تر شد و زری جای پاش تو خونه مون سفت تر شده بود  ...بابام
بی اجازه ش آب نمی خورد ...تا این که  ...تا ...
آریا اخمی کرد و گفت:
خب؟نباید از حضور علیرضا حرفی می زد ...
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همین دی گه  ...امروزم با کلی فحش راهیم کرده بیرون  ...دلم گرف ته بودببخشید ..
آریا با اخم نگاهش کرد و گفت:
 حاال اینایی که گفتی واقعیت بود دیگه ؟چانه اش لرزید  ..آریا هم باورش نمی شسسد این همه درد کشسسیده باشسسد .قطره
اشک درشتی روی گونه اش چکید  ...آریا نچی کرد و گفت:
 ای بابا ما رو باش که امروز اومدیم رو دیوار کی یادگاری بنویسسسیم  ...دخترَ
من خودم داغون بودم ...اه تف به این شانس ..
ببخشید ...بریم یه جای خوب  ...یه چیزی بخوریم...ول کن این حرفا رو بچسسسسب بهپن شنبه که مادرشوهر می خواد بیاد دیدنت ...
شنیدن نام مادر شوهر لبخند را بر لبان بی جان حریر نشاند  ...تمام می شد آن
همه بدبختی  ...زری می دید که چه طور خو شبخت شده ا ست  ..ح سام را
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هم با خود می برد  ...نمی گ ا شت زیر د ست و پای زری بماند و تلف شود
 ...جرقه ای از شسسادی در قلبش زده شسسد و آتش خوشسسبختی روشسسن شسسد ...
ع یب گرمایی داشسست  ...تنش به سسسان کوره ای گرم شسسد  ...لبخند زیبایی بر
لب هایش نشست  ..قلب آریا برای اولین بار با دیدن نگاه شاد او ریتمی خاص
گرفت و در سینه باال و پایین پرید  ...باورش نمی شد دچار چنین حالی شده
باشد  ...یک حس خوب زیر پوستش دوید و گفت:
 می خوام ببرمت یه جایی که غم دنیا رو فراموش کنی ...حریر شسسیرین خندید  ...آریا دسسسست جلو برد و گونه اش را نرم نوازش کرد و
گفت:
 می دونستی خیلی اسمت بهت میاد ...و زیر لب چند بار زمزمه کرد :
 حریر  ...حریر ..*************
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پست بیست و هفت)
نگاهی دیگر از داخل آینه به خود انداخت  ...چه قدر زیبا شسسده بود  ...با آن
شال آبی خوشرنگ که همین دیروز از سر بازارچه خریده بود ،چشمانش رنگ
آبی گرفته بود و پر شسسده بود از موج های خروشسسان ...موج هایی که پر بود از
ع شق و ن شان از درون پر از هی انش می داد  ...تمام دو روز گ شته را به تمیز
کردن خانه گ رانده بود  ...ش سته بود و سابیده بود  ...حیاط از تمیزی برق می
زد ...با او بود  ،دانه دانه بر های درختان را هم می شسسسسست تا از تمیزی برق
بزنند ...آن چنان با جان و دل همه جا را شسسسسسته و سسسابیده بود که خودش هم
خنده اش می گرفت ...ع یب آن که از غر زدن های زری هم ناراحت نشسسده
بود ..ا صال انگار صدای زری را نمی شنید ودر عالمی دیگر سیر می کرد ...
زیر نگاه های سسسنگین و چشسسم غره هایش همه چیز را مرتب کرده بود و حاال
خانه آماده بود برای پ یرش مهمان هایی که حریر برای آمدنشان لحظه شماری
می کرد ...آریا می آمد ،همراه مادرش  ...باز لبخند نرم نشسسسسسست کن لب
هایش  ...چه شیرین بود فکر کردن به این مو ضوع  .د ستی به موهای خرمایی
رنگش که از زیر شسسسال کمی بیرون ریخته بود ،کشسسید و دو باره آن ها را زیر
شالش جا داد  ...آرایش مالیمش باعث شده بود  ،چهره اش کلی تغییر کند و
حاال بی صبرانه منتظر این بود که چشمان متع ب و گرد شده ی آریا را ببیند .
از سسسویی دلش می خواسسست در همان اولین نگاه به دل مادر آریا بنشسسیند ...
یعنی می شد؟
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نگاه دیگری به اندام خوش فرمش انداخت و چرخی زد  ...در آن پیراهن حریر
کرم رنگ به واقع مثل یک پری شسسده بود ...وقتی از مرتب بودن خودش کامال
مطمئن شد از اتاق بیرون زد  ..پدرش روی مبل ن ش سته بود و تلویزیون تما شا
می کرد و در برابر زری که از صبح ع صبانی و پر حرص از خانه بیرون زده بود
تنها یک جمله گفته بود :
 باالخره زری هم باید با این قضیه کنار بیاد.و انگار مطمئن بود که تا ساعت خوا ستگاری هر جا با شد خود را می ر ساند
 ...نگاهی دور تا دور پ یرایی چرخاند  ...وسسسسایل خانه با وجود قدمت از
تمیزی برق می زدند  ...همه چیز را با سلیقه ی خودش چیده بود ...
حسین متوجه حضور او شد و نگاهی پدرانه و مهربان به سرتاپایش انداخت و
لب هایش به لبخندی رضایتمندانه باز شد ...
به به دختر گل بابا  ...چه خوشگل کردی ؟این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
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پر هی ان به سمت او پر کشید...
الهی قربونتون برم به خوش تی ی شما که نمی رسم ...حسسسین هم با آن پیراهن سسسفید و شسسلوار پارچه ای مشسسکی که تنها لباس پلو
خوری اش بود و تنها در مناسبت های این چنینی به تن می کرد آراسته و مرتب
دیده می شد ...
بابا حریر؟جانم؟این پسره؟ یه کم دلم آشوبه...انگار که مطمئن باشد بی تردید جواب داد:
بابا ب ارید بیان ...خودتون ببینید  ...من چیز زیادی نمی دونم  ..اما می دونمکه وضع مالیشون خیلی خوبه  ...پدرش فوت کرده و خودش با مادرش زندگی
می کنن  ...بابا من ..
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شرم و حیا اجازه نداد بی شتر از این پی شروی کند  ...می خوا ست بگوید "من
دوسسسش دارم ...من بهش اطمینان دارم ...ب ار ید بیان تا ببینید چه دامادی
براتون انتخاب کردم" ...آریا می توان ست در کنار ع شق او را به ندا شته هایش
برساند  ...خانه و ماشین آن چنانی  ...مهمتر از همه پول  ...چه قدر خوب بود
که دیگر برای یک قران دو زار داخل کیفش حسساب کتاب نمی کرد  ...در رویا
هایش مثل ریگ پول خرج می کرد و با ماشین ان چنانی این ور ان ور می رفت
 ...دیگر غم ها تمام می شد و خانمی می کرد  ...برای حسام بهترین ها را می
خرید  ...حسام؟!
با فکر حسام پرسید :
 بابا حسام ک است؟حسین نگاهش را به چشمان زیبای دخترش دوخت و گفت:
 واال چی بگم  ...صسسبح بهش گفتم یه امروز رو نرو بیرون واسسسسه آب یتخواستگار میاد  ...رفت تو اتاقش ،هنوزم بیرون نیومده ...
حریر به سمت اتاق نگاهی انداخت و با نگرانی پرسید :
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 االن می رم پیشش  ...بابا؟جانم؟با تردید و من من کنان گفت:
می  ...می ترسم ...حسین نگاه نگرانش را خواند  ...می دانست حریر نگران رفتار زری است ...
نترس با هاش صسسح بت کردم  ...حرفی نمی زنه  ...با هاش ات مام ح تکردم...
آخه نکنه تالفیه علی رضا رو ...نه نترس دیشب علیرضا پیغام داده ...رنگ از رویش پرید  ...چرا بی اختیار بند دلش پاره شسسسده  ...قلبش هری فرو
ریخت  ...این چه حالی بود؟! منتظر به پدر ش نگاه دوخت ...
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از آقایی این پسسسر هر چی بگم کم گفتم...با زری حرف زده ...گفته اشسستباهکرده و دیگه چ شمش دنبال تو نی ست ...به زری گفته عمه اگه ب شنوم به خاطر
من حریر و رو اذیت کردی دیگه نگات هم نمی کنم ..زری مثل توپ پر بود
اما نمی دونم علیرضا چی بهش گفته بود که آروم شد...
برای لحظاتی نفس در سینه ی حریر بند آمد  ...خود را مدیون علیرضا می دید
 ...خوب افسار زری را کشیده بود ،وگرنه که زری با آن زبان پر از نیش و کنایه
امروز آبرویش را می برد ...البته تهدید های پدرش هم کار سسساز شسسده بود و
زری در این چند روز گرچه که کم غر نزده بود اما نوع رفتارش نگران کننده
نبود  ...اما حاال علیرضسسا  ...دلش برای او هم می سسسوخت اما خیالش راحت
بود که دختر برای علی کم نیسسست  ...حداقل یه چندتایشسسان را در همین محله
ی خودشسسان می شسسناخت ...یکی از آن ها همین معصسسومه دختر اقدس خانم
بود که دیوانه ی علیرضسا بود  ...خیلی راحت از چشسمانش می شسد خواند که
چه قدر علیرضا را می خواهد  ...نفسش را به آسودگی بیرون داد و خواست از
جایش برخیزد که حسین مچش را گرفت  ...به چشمان نگران پدرش خیره شد
که حسین گفت:
 حریر بابا جان می دونی با یه همچین خانواده ای وصلت کردن ممکنه بعدهااذیتت کنه ؟می دونی به همین راحتی هایی هم که فکر می کنی نیست ...
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لب هایش را جمع کرد و جواب داد:
 بابا ب ارید یه بار هم که شده شانسمو امتحان کنم...حسین شرمنده گفت:
می دونم از همه چی خسسسته شسسسدی ...می دونم انقدر تو زندگی براتون کمگ اشسستم  ...انقدر نداری کشسسیدید  ...انقدر کمبود دارید که نمی تونم هیچ
کدومو جبران کنم  ،اما نکنه که از چاله درآی و تو چاه بیفتی  ...بابا این جور
زندگیا ِقلق خودشو داره ...راه و رسم خودشو داره  ...اگه یه وقت نتونی چی؟
تمام این نگرانی ها را خودش هم داشسست  ...خودش هم بارها فکر کرده بود او
ک ا و آریا ک ا؟  ...اصسسال هنوز با وجود چندین بار بیرون رفتن نمی دانسسست
علت انتخابش توسسسط آریا چیسسست؟  ..فقط ال به الی بعضسسی حرف هایش
فهمیده بود آریا از او خوشش آمده  ...آن قدر که اریا بارها او را عروس مادرش
خطاب کرده بود توجه آن چنانی به خودش نداشسسست  ...اما به نظرش این ها
زیاد مهم نبود آریا بعد از ازدواج عاشقش می شد  ..این را مطمئن بود  ...وقتی
ع شق علیر ضا را می دید مطمئن تر می شد  ..آن قدر زیبا بود که بتواند آریا را
در توری که پهن کرده بود نگه دارد ...فقط کافی بود پایش به زندگی آریا باز
شود  ...از پسش بر می آمد این را مطمئن بود  ....نگاه نگران پدرش باعث شد
جواب دهد:
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 بابا تو رو خدا نگران نباشید ...حسسسین که نمی خواسسست زیاد با حرف هایش ته دل دخترش را خالی کند و
شسسانسسسی که به دخترش روی آورده بود را ندید بگیرد ،آرام پلک هایش را برهم
گ اشت و گفت:
باشه بابا نگران نیستم  ...ب ار این شاه دوماد بیاد ببینم چند مرده حالجه ...حریر از جا بلند شد و گفت:
می دونم که شما هم خوشتون میاد ...فعال که دل دختره ما رو برده ...لبخند نمکینی بر لبهای حریر ن ش ست و به طرف اتاق ح سام رفت  ...آرام تقه
ای به در زد و گفت:
 -داداشی اجازه هست ؟
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هیچ صسسدایی از داخل اتاق نیامد  ...نگران در را باز کرد و به داخل آن سسسرکی
کشید  ..همه چیز مرتب و منظم سر جای خودش بود .نگاهش دور تا دور اتاق
چرخید حسسسسام روی تخت زیر پتو چ یده بود ...آرام داخل اتاق خز ید و به
سمت تخت رفت ..لبه ی تخت ن ش ست و سعی کرد پتو را کنار بک شید  ..اما
حسام بی حوصله گفت:
 برو بیرون می خوام بخوابم ..از تع ب ابروهایش باال پرید و صدایش زد:
 حسام؟  ...نمی خوای پاشی؟  ..تا چند دقیقه دیگه مهمونا می رسنا ..حسام عصبانی و پر خشم داد زد:
اونا مهمونای توان ..برو بیرون آب ی ...د ست جلوی دهانش گ ا شت ...متع ب و حیران به برادرش خیره شد  .هیچ
وقت حسام را این گونه ندیده بود  ...باز هم با ناباوری صدایش زد:
 -حسام داداشی؟
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ح سام کالفه پتو را کنار زد و خیس عرق روی تخت ن ش ست و پر حرص پوفی
کرد ...
– چی شده داداشی ؟
همان طور که سرش را باال می انداخت جواب داد:
هیچی نشده  ...فقط من نمیام بیرون  ...من از این خواستگارت خوشم نمیاد...
می دانسسست علت این همه بی قراری ها مربوط به علیرضسساسسست  ..درسسست از
همان چند شب پیش که حریر مسئله خواستگاری را مطرع کرده بود حسام در
خود فرو رفته بود  ...اخم هایش درهم بود و با او حرف نمی زد  ...حتی یک
بار هم با کفش های ِگلی کل حیاط را کثیف کرده بود  ...اما حریر بی آن که

ناراحتی کند دوباره حیاط را شسسسسسته بود  ...این برادر کوچکتر بیشسستر از این ها
برایش عزیز بود  ...اصال نیمی از آرزوهایش به خاطر وجود او بود..کمی خود
را جلو کشید و خواست او را نوازش کند که حسام غرید:
 -خیلی بدی حریر...
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قلبش در سینه ایستاد  ...حسام او را بد خطاب کرده بود؟
لب هایش را برچیده و ادامه داد:
 دیگه دوستت ندارم ...داداشی؟حسام سرش را کودکانه تکانی داد و جواب داد:
 من نمی خوام ...چرا دل داش علی رو شکوندی؟انگار باید با او کمی منطقی حرف می زد  ...دیگر حسام بزر شده بود و باید
خیلی چیزها را به او توضیح می داد ...
نگاه پر غمش را به او دوخت و گفت:
 تو راست می گی علیرضا خیلی پسره خوبیه ...حسام با عصبانیت میان کالمش پرید:
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پس چرا زنش نشدی ؟ چرا؟حریر د ست روی سر برادر ک شید  ...ح سام که حاال با گفتن درد دلش کمی
آرام گرفته بود خیره نگاهش کرد ...شسسروع به گفتن حرفایی کرد که نیمی از آن
ها را باور نداشت  ..اما باید می گفت و خود را خالص می کرد..
می دونی دوست داشتن یعنی چی؟ حسام ،علیرضا خیلی خوبه  ...اره قبولدارم مرده  ...یه محله سرش ق سم می خورن اما دل من باهاش نی ست  ...قلبم
با دیدنش بی قرار نمیشه  ...می دونی دوست داشتن چیه ؟
حسام سرش را باال و پایین کرد مگر نه این که طعم دوست داشتن را مدت ها
بود می چ شید  ...نگین خواهر بامزه ی صادق دو ستش ،را دو ست دا شت ...
دوست داشتن همین بود دیگر  ...دلش می خواست هر روز صبح برود و او را
ببیند  ...راسست می گفت احسساس بی قراری می کرد  ...نگاه کن کاوش را به
حریر دوخت ...
داداشی علیرضا همه چی تمومه ،اما من دوسش ندارم  ...حاال تو می خوایزنش بشم؟
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ح سام نمی دان ست چه بگوید  ....خواهرش دا شت نگاهش می کرد  ...حریر
که تردید را در چهره ی او دید گفت:
 به خدا اگه بدونم تو این جوری می خوای زن علیر ضا می شم  ...من وا سهتو جونمم می دم  ...تو این وری راضی ای؟
نگاه ح سام میان چ شمان او دو دو می زد  ...با سرگردانی سرش را به ن شانه ی
نه باال انداخت و پرسید:
تو این پسره دوس داری؟حریر لبخندی زد و گفت:
 اوال که این پسره اسم داره  ...اسمشم آریاست  ...بعدشم من فقط به تو میگم که داداشمی ...
س س سرش را جلو آورد و در گوش او گفت:
 -آره داداشی  ...دوسش دارم ...
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رنگ حسام کمی پریده به نظر می رسید ،اما دلش هم نمی آمد حریر را بیشتر
از این ناراحت کند به همین دلیل با حفظ اخم هایش گفت:
ایشاال خوشبخت بشی ...حریر با شیطنت د ست جلو برد و انگ شت ش ستش را میان ابروهای درهم او
کشید و گفت:
 پس واسسسه خاطر آب یت هم که شسسده اخماتو واکن  ...بعدم ب ر اون پیرهنخوشگله تو ب وش  ...می خوام آریا ببینه که چه داداش خوش تی ی دارم ...
حسام آرام و بی میل از جا برخاست و به سمت کمد رفت اما میان راه ایستاد و
گفت:
 دلم برای داش علی خیلی سوخت ...قلب حریر با شنیدن این جمله در هم پیچید ...
 -کاش توهم یه کم دوسش داشتی ...
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حریر که دلش نمی خواسست بیشستر از این حال خوشسش خراب شسود  ،از جا
بلند شد و گفت:
من برم به کارا برسم  ...زود حاضر شو ....و بی ان که صبر کند از اتاق خارج شد ...
به محض خروج از ا تاق چ ند بار محکم نفس کشسس ید  ...کاش هیچ و قت
علیرضسسا عاشسسقش نبود  ...به سسسمت آشسس زخانه رفت و نگاهی به همه چیز
انداخت...به سمت کتری در حال جوش رفت و چای دم کرد ...خدا را شکر
زری خیلی به ظرف و ظروف خانه اهمیت می داد و اسسسباب پ یرایی شسسسان
خوب و در خور مه ما نان بود  ...با صسسسدای چرخش کل ید ،در ق فل آرام از
آ ش زخانه سرک ک شید  ..زری وارد خانه شد و در را پ شت سرش ب ست و با
دیدن او پشسسست چشسسمی نازک کرد و چیزی زیر لب زمزمه کرد  ...دلش می
خواست قبل از امدن مهمانان کمی حرف بزند تا خیالش اسوده گردد .بنابراین
با لحنی آرام گفت:
 سالم مامان  ...شربت بیارم براتون ...زری همان طور که به سمت اتاقش می رفت و جوا ب داد:
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 نگه دار واسه مهمونای از ما بهترونت ...صدای حسین او را متوجه خود کرد :
 خانم باز شروع کردی ؟مگه ما قبال با هم حرف نزدیم ...زری میان پ یرایی ایستاد و دست به کمر گفت:
 حیف که به اون بچه قول دادم  ...وگرنه برات آبرو نمی ذا شتم  ...اگه خیالموراحت نمی کردکه هفته ی دیگه براش می ریم خواسسستگاری من می دونسسستمو
مهمونای تو ...خدا رو شکر انقدر خاطر خواه داره که تا لب تر کنیم دخترشونو
دو دستی بهمون بدن ...
گونه های حریر از آتش خشسسم سسسرخ شسسسده بود  ...نمی دانسسسست این همه
ع صبانیت از ک ا به قلبش سر ریز شده بود از خوا ستگاری رفتن علیر ضا یا
رفتار طلبکارانه ی زری ؟ ...اما انگار دسسست خودش نبود ،با لحن خود زری
جواب داد:
 -خوشبخت بشن ایشاال ...
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بله که میشسسه  ...چی خیال کردی؟  ...فکر کردی می ذارم اون بچه دسسستیدسسستی خودشسسو نابود کنه  ...همون بهتر که نشسسد ...وگرنه یه عمر شسسرمنده ی
داداشم می شدم  ....بدبخت ،زن علیرضا شدن لیاقت می خواد می فهمی ...
حسین کنارش ایستاد و بلند تر از حد معمول گفت:
 بحث رو تموم کن ...زری ابروهایش را در هم کشید و با چشم غره ای جانانه رو به او گفت:
خوشسسم باشسسه  ...حیف که قلبت ناراحته وگرنه می دونسسستم چه معامله ای بااین دختر خانم بکنم...
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
حسین نفسش را محکم بیرون داد و گفت:
شسساه میبخشسسه شسساه قلی نمی بخشسسه ...حکایته تو ئه انگار  ...چرا بس نمیکنی؟
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اما زری ول کن نبود هیکل چاق و فربه اش را روی اولین مبل انداخت و همان
طور که روی پایش می کوبید گفت:
 چه جوری بس کنم؟ ها  ...دلم واسسسه اون بچه کبابه  ...اگه می دیدیش ...انگارآخرین روز عمرش بود  ...انگار که دا شتن می بردنش پای دار اما اون دم
مرگشم فکر این ع وزه خانم بود ...
و با اشاره حریر را نشان داد  ...حسین که نمی خواست او را بیشتر از این جری
کند ،بازوی او را گرفت و گفت:
 پا شو برو یه دوش بگیر  ...ازدواج که زورکی نمی شه  ...وگرنه خودت که میدونی چه قدر علیرضسسا رو دوسسست دارم  ...ازدواج اجباری به نفع هیچ کدوم
نیست ...حاال خدا رو شکر واسه اونم زن کم نیست ...
زری که با لحن ح سین کمی آرام گرفته بود از جایش بلند شد و با حر صی که
معلوم بود حسابی اذیتش می کند گفت:
 حسسسین فقط به خاطر تو و اون بچه هیچی نمی گم ...خیلی حالم بده ...خیلی ...اما علیرضا بهم قول داد ...
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××××××××××××××
پست بیست و هشت)
عمه زری که رفت سرش را روی فرمان گ اشت و نفسش را پر درد بیرون داد ..
امروز روز مرگش بود  ...زری کلی گریه کرده بود و غصسسسه اش را خورده بود.
حرف های زری هنوز در سسسرش دنگ دنگ می کرد"الهی عمه فدات شسسه ...
غصسسه نخوریا  ...خودم یه دختر واسسسه ت پیدا می کنم مثل دسسسته گل  ...این
دختره خیلی بی لیاقته "
فرمان را میان انگشسستانش فشسسرد  ...قلبش از صسسبح تا به حال مثل دیوانه ای
سرگشته ،به در و دیوار سینه اش می کوبید  ...انگار دست پایش را بسته بودند
 ...زورش به هیچ کس نمی رسسسید  ...حریر آب پاکی را روی دسسستانش ریخته
بود  ...در این چند روز کارش شده بود فکر کردن و فکر کردن  ...دایم دلشوره
داشت  ...داشتند حریرش را می بردند و کاری از دست او ساخته نبود  ...اگر
حریر می خوا ستش او را می دزدید و با خود می برد  ...اما دل دخترک مع ضل
ا صلی بود و او را نمی خوا ست  ...درد بدی در سرش پیچید  ...انگ شتش را
روی شسسقیقه اش گ اشسست و فشسسار داد  ...باید می رفت  ...عمه اش گفته بود
سسساعت پن خواسسستگارها خواهند آمد و حاال چیزی تا آن زمان نمانده بود ...
نمی توان ست بای ستد و امدن آن ها را تما شا کند  .صبح عمه زری با قهر آمده
بود و قصدش فقط بردن آبروی حریر بود...صدای او و مادرش را می شنید ..
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 به خدا ملیحه جون نتونستم طاقت بیارم  ...زدم بیرون  ...حسین هم که نمیدونم چه مرگش شده  ...تازه یادش افتاده دختر داره ...
صدای ناراحت و دلخور مادرش را شنید که گفت:
 چی بگم زری جون  ...داداشت همون شبونه می خواست بیاد خونه تون ...اما علیرضا ن ا شت  ...پ سره پاک عقلشو از د ست داده  ...آخه مگه می شه این
توهینو بی جواب گ اشسست ؟ حاجی خیلی دلخوره  ...میگه یه الف بچه همه
رو گ اشته سر کار  ...از دست این حسین آقا  ...مرد هم انقدر بی جنم  ...واال
به خدا ...
و قوسی به گردنش داد...
 شما ناراحت ن شید زن داداش  ...می دونم چیکار کنم دختره رو  ...سه روزهداره می شوره و میسابه  ...اما من از دماغش در میارم  ،من این خواستگاری رو
بهش زهر می کنم..
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از اتاقش بیرون زد  ...از جایی که سسسه روز بود در آن غمبرک زده بود  ...اصسسال
نمی توانست ببیند که حریر غصه بخورد  ..طاقت اشک های او را نداشت ...
زری و ملیحه ناباور نگاهش کردند ،وقتی داد کشید و گفت:
 شماها دیگه کی ه ستید  ...به خاطر دل خودتون می خواهید آبروی یه دختربی مادر رو ببرید  ...اگه مشسسکلتون من هسسستم که آقا جون من نمی خوام ...
حاال که فهمیدم دلش با من نیسسست من غلط بکنم نزدیکش بشسسم  ...اما انقدر
بدبخت ن شدم که به خاطر خودم اون دختر رو که از ق ضا خیلی برام عزیزه زیر
پام له کنم ..انقدر هم نامرد نی ستم ،حاال که د ستم بهش نرسیده اذیتش کنم...
این عشق برام خیلی مقدس تر از این حرفاست ...
به خدا شعار نمی داد  ...عشق حریر عشق پیش پا افتاده و دروغینی نبود  ..این
عشق هنوزم پاک بود برایش ...ملیحه با ناراحتی رو به زری کرد و گفت:
 می بینی تو رو خدا داره از غصسسه دق می کنه ...چند روزه لب به هیچی نزده ...اما هنوز سنگ اون دختره ی بی شعور احمق رو به سینه می زنه ...
زری که داشت منف ر می شد جواب داد:
 به خدا دارم از همین می سوزم  ...به خدا اگه ب اری علیرضا بالیی به سرشمیارم که نفهمه از ک ا خورده ...
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علیرضا بلندتر فریاد کشید :
عمه  ،مامان بس کنید ...تو رو خدا بس کنید ...درد من با این کارا درمونمیشه ؟ آره؟
بعد ن*ف*س ن*ف*س زنان همان طور که انگ شت ا شاره اش را به ن شانه ی
تهدید به سوی آن ها تکان می داد ،ادامه داد :
 به والی علی اگه بفهمم کاری کردید که حریر ناراحت بشه نمی بخشمتوننمی گ رم از کسی که بهش آزاری برسونه ...
واه واه ببینش تو رو خدا  ...همین کارا رو کردی که دختره فکر می کنه چهتحفه ایه  ...همین مگه تو نبودی که قسسسمم می دادی کاری به کارش نداشسسته
باشم چی شد ها؟ فهمید اون نفهم؟
احساس خفگی می کرد  ...کاش دست از سرش بر می داشتند  ...چه از عشق
او می فهمیدند؟ ..
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حاالشسسم می گم  ...حاال هم قسسسمت می دم  ...عمه زور که نیسسست  ...منباید ناراحت باشم که نیستم ...
ملیحه از فرصت استفاده کرد و گفت:
وا سه اونه که سه روزه از اون اتاق نیومدی بیرون ؟ سه روزه راه گلوت ب ستهشده ...یه چیکه آب نخوردی  ...من نمی تونم درد رو تو چشات ببینم و ساکت
باشم...
مامان شما دیگه چرا؟ چرا نمی خواهید قبول کنید  ...آره من عاشقشم  ...میخوامش هر دقیقه بیشسستر از دقیقه قبل  ...اما این وری؟  ...نه ! ...به والله که
نمی خوام خار بره تو انگشتش  ...چرا نمی فهمید  ...درد حریر درد منه  ...من
نمی خوام اذیتش کنید  ...می فهمید؟
پوزخندی بر لب های زری نشسسسسست  ...شسسده بود آتش بیار معرکه و ول کن
معامله نبود  ...شاید هم بی شتر از علیر ضا برای خودش ناراحت بود  ...این که
ح سین حرفش را زمین انداخته بود  ...بی محلی ح سین بی شتر آزارش می داد
...ملیحه جلو رفت و دست رو ی گونه های گر کرفته پسرش کشید و گفت:
آخه تو چیت کمه مادر ؟ دلم از این می سوزه که نمی بینه تو چه جوری براشبال بال می زنی...
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زری میان حرفش پرید و گفت:
اگه می خوای کاریش نداشسسته باشسسم همین فردا می ریم خواسسستگاری ...منتحملشو ندارم  ...من نمی تونم ناراحتی تو رو ببینم...
علیرضسسا کالفه دسسستی به موهایش کشسسید باید زنان مقابلش را آرام می کرد ...
باید کاری می کرد که توجه شان نسبت به حریر کم شود ...
باشه عمه به موقعش ... نه به موقع ش دیره  ...این دختره ی زبون نفهم رو ادم می کنم  ..تو همینچند روز آینده برات یه دختر خوب و خوشگل پیدا می کنم  ...قول بده علیرضا
 ...قول بده فراموشش کنی ...
باشه عمه باشه قول می دم ...با صسسسدای بوق اتومبیلی به خود آمد  ...گی و گنگ به آینه نگاه کرد  ...دیدن
اتومبیل آریا که با ورودش به کوچه ی تنگ و باریک به او گوشسسزد می کرد هر
چه زودتر از کوچه خارج شود راه نفسش را بست...
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*************
پست بیست و نه)
زری هنوز در اتاقش بود که صدای زنگ در شنیده شد  ...ح سین با آرامش از
جا بلند شد و قبل از این که به سمت در برود بلند گفت:
 زری خانم مهمونا اومدن زود باش ...حریر گونه هایش گل ا نداخ ته بود و دل توی دلش نبود  ...قلبش محکم در
سینه می کوبید و هی ان داشت  ...اما نمی خواست پدرش را حساس کند ...
بنابراین در جایش ایستاد تا پدر خود در را باز کند  ...حسین آیفون را برداشت
و گفت:
 بله ؟.......-خواهش می کنم بفرمایید ...
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و همان طور که گوشسسی آیفون را سسسر جایش می گ اشسست ،نگاهی به حریر
انداخت و گفت :
 اومدن بابا  ...آماده باشید ...حسسسسام از اتاق بیرون آمد اگر چه از اخم های سسسساعاتی پیش خبری نبود اما
لبخندی هم بر لب نداشسست  ...اما حریر به همین راضسسی بود  ...دسسستش را به
سمت برادر دراز کرد  ...دلش می خوا ست در آن لحظه ک سی کنارش ح ضور
داشته باشد  ..حسام با تمام کوچکی اش برای او تکیه گاه بود ..همزمان حسام
به سمتش رفت و حسین در ورودی خانه را باز کرد  ...حریر و حسام هم پشت
سسسرش حرکت کردند  ...اما حریر با نگرانی به سسسمت اتاق زری خیره شسسد که
هنوز با بدجن سی تمام بیرون نیامده بود  ...با صدای پدرش توجه اش به بیرون
جلب شد ...
–بفرمایید خوش اومدید ...
زنی جوان و خوش چهره با قدی بلند کنار آریا ایسسستاده بود  ...زنی پوشسسیده در
چادری م شکی اما گران قیمت  ...از آن ها که زری همی شه معتقد بود از ِآن از
ما بهتران است  ...مادر آریا ساده تر از آن چیزی بود که در تصورش می گن ید
 ...همیشه فکر می کرد مادر آریا زنی شیک و امروزی با تی ی آنچنانی ست ...
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اما حاال با دیدن او کمی ته دلش قرص شده بود  ...زن جعبه ی بزر شیرینی
به دست داشت  ...و اما آریا در کت و شلوار رسمی که به تن داشت؛ نفس را
در سسسینه حبس می کرد  ...موهای مشسسکی و خوش حالتش را به طرز زیبایی
باال داده بود و از ته ریش چند روزه گ شسسته خبری نبود  ...دلش برای این همه
زیبایی و خوش تی ی ضسسعف رفت  ...آریا به معنای واقعی خوش تیپ و خوش
اسسستایل بود  ...و او خودش را الیق این مرد می دانسسست ...سسسبد گل بزرگی با
گلهای به غایت زیبا در دسسستان آریا خودنمایی می کرد  ...با صسسدای پدرش به
خود آمد :
 بفرمایید خوش اومدید ...مادر آریا با صدایی نرم و مخملی جواب داد:
 ممنون حاج آقا ...و جلو آمد  ...حریر هم آرام و خانمانه خوش آمد گفت و حنانه برای لحظاتی
کوتاه در چهره ی او خیره ما ند و با دیدن این ه مه زی بایی برای اولین بار به
سسسلیقه ی پسسسرش در دل تبریک گفت و لب هایش به لبخندی زیبا و دلنشسسین
مزین شد ...جعبه ی شیرینی را به د ست ح سام داد و سالم او را با مهربانی
پاسگ گفت  ...آریا با صدایی خش دار جواب خوش آمد گویی حسین را داد و
با کمی جلو آمدن تازه حریر را دید  ...برای چند ثانیه مسگ چشمان حریر شد
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 ...باورش نمی شد دختر زیبایی که مقابلش می دید همان حریر چادری داخل
دانشگاه باشد  ..حریر مثل یک مروارید که حاال صدفش باز شده بود از زیبایی
هایش رونمایی کرده بود  ...دریای آبی چشسسمانش داشسست آریای بی نوا را در
خود غرق می کرد که حنانه او را فرا خواند ..
آر یا مادر بیا دیگه ...لبخند شیطنت باری بر لبهای حریر نشست و آریا نفسش را بی صدا بیرون داد
 ...بی اختیار دست به پیشانی اش کشید و عرقی را که دانه دانه روی آن نشسته
بود را پاک کرد  ...همان طور که سسسبد گل را به دخترک زیبا روی مقابلش می
داد آب د هانش را قورت داد  ...باورش نمی شسسسد ،دام پهن کرده بود و حاال
اح ساس می کرد طوری در دام خودش افتاده ا ست که راه گریزی نی ست ...با
هدایت حسسسین ،او و مادرش به پ یرایی رفته و روی مبل ها نشسسسسستند  ..بی
اختیار چ شمان هر دو به دنبال حریر دو دو می زد  ...حریر مثل ُدری درخ شان
میان آن خانه می درخ شید و همین باعث می شد دیگر بقیه چیزها در حا شیه
قرار بگیرند  ..لبخند از روی لب های حنانه کنار نمی رفت و هیچ چیز نمی
توانسسست مانع خوشسسحالی اش گردد ...خانمی و زیبایی حریر ع یب بر دلش
ن ش سته بود و نمی گ ا شت چیزی غیر او را ببیند  ...ح سین با لب های جمع
شده به سمت اتاق زری رفت و گفت :
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 االن می رسم خدمتتون ...ودر پیچ راهرو گم شد ..
حسام با اشاره ی حریر به سمت مبل ها رفت و مودبانه نشست  ...ابهت آریا
باعث شسسده بود بی اختیار در الکی مودبانه فرو رود  ...علیرضسسا ک ا و جوان
مقابلش ک ا؟ علیر ضا خاکی بود و ح سام کنارش اح ساس آرامش می کرد ..
اما آریا بدجور مع بش کرده بود و زیادی آقا به نظر می رسید ...حنانه با خوش
زبانی گفت:
 به به شما برادر حریر جانی؟با خ الت سرش را آرام باال و پایین کرد  ...انگار زبانش قفل شده بود  ..بوی
خوشسسی که از این دونفر در فضسسای اتاق پیچیده بود انگار مسسستش کرده بود و
گی و منگ نگاهشان می کرد  ...اریا پا روی پا انداخت و نگاه خاصی به دور
تا دور ش انداخت  ...باورش نمیشسسد حریر در چنین خانه ای زندگی کند ...
در آن میان حریر با حرص اسسستکان های پایه دار را داخل سسسینی می چید و
نگاهش به سسسمت اتاق زری می رفت و برمی گشسست  ..جرات بیرون آمدن از
آش زخانه را نداشت ...می ترسید همین بهانه ای شود برای لیچارهای زری ...
اما از درون در حال فروپا شی بود  ...صدای حنانه باعث شد تنش یگ کند و
لرزش غریبی دست هایش را فرا بگیرد ..
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مادر تشریف ندارن ؟این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
اما قبل از جوابی در اتاق باز شسسد و زری با آن هیکل درشسست در آسسستانه ی در
ظاهر شسسد  ...چهره ی غضسسبناک زری روع را از تن حریر به در برد  ...این زن
امروز قصد نابودی او را داشت  ...دلهره وجودش را پر کرد و با نگرانی خیره ی
زری شد  ...حسین پشت سر او از اتاق بیرون آمد و با نگاهش او را به آرامش
دعوت کرد  ...زری بی آن که به او نگاهی کند به سسمت پ یرایی رفت و مقابل
حنانه ایستاد ...
حنانه و آریا به ر سم ادب از جا بلند شدند و با خو شرویی سالم کردند ..اما
نگاه زری بی اختیار به سمت سبد گل بزر و زیبای گو شه ی پ یرایی رفت و
برگ شت ..به زحمت سالم خ شکی نثار هر دوی آن ها کرد و روی یکی از مبل
ها ن ش ست  ...ح سین با چهره ای کبود کنارش ن ش ست و لبخند ساختگی بر
لب نشسساند ..اما معلوم بود خون خونش را می خورد  ..زری بدجور روی دنده
ل بازی افتاده بود  ..حاال خوب بود علیرضسسا با او اتمام ح ت کرده بود وگرنه
معلوم نبود چه رفتارهایی از خود نشسسسان می داد  ...حنانه که انگار با توجه به
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اطالعاتی که از آریا به دست آورده بود  ،از قبل می دانست این زن مادر واقعی
حریر نیست آرام به نشانه ی ادب رو به حسین کرد و گفت :
 ببخشید که مزاحم شدیم ...حسین با صدایی گرفته جواب داد :
خواهش می کنم  ...این چه حرفیه ...اما زری با حرصی آشکار میان کالم حسین پرید و گفت:
 شما مراحمی  ...حداقل واسه دختر این خونه که این طوره !حریر با شسسنیدن کالم نیشسسدار زری لبش را محکم گاز گرفت ...علت این همه
د شمنی را درک نمی کرد! زری جنگ را شروع کرده بود  ...ح سین برای تغییر
جو حاکم ،رو به آریا کرد و گفت:
خب خیلی خوش اومدید...آریا که از رفتار زری خوشسسش نیامده بود در جواب حسسسین زیر لب "ممنونی
"زمزمه کرد ...و بی اختیار نگاهش به سسسمت آشسس زخانه کشسسیده شسسد ...نمی
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دانست چرا بی صبرانه منتظر آمدن حریر است؟ ...انگار از دیدن او سیر نشده
بود و هر لحظه می خوا ست از جا بلند شود و به بهانه ای به سمت آ ش زخانه
برود ...وای که اگر پریناز حالش را می دید!!!!
دیگر این تعارفات و رفتارها دا شت کالفه اش می کرد  ...حنانه هم همین طور
دلش می خواست بار دیگر دخترک را ببیند  ...اما زن رو به رویش درست مثل
یک برج زهر مار مقابلش ن ش سته بود و جرات حرف زدن را از او گرفته بود ...
حسین بی آن که از دل آن ها خبر داشته باشد حریر را صدا زد:
 بابا جان اون چای رو بیار دخترم ...و با اشاره ای به حسام گفت:
 حسام پسرم پیش دستی ب ار و میوه تعارف کن ..حسسسام مطیعانه از جا برخاسسست و دانه دانه پیش دسسستی ها را روی میز چید و
خواست ظرف میوه را بلند کند که حنانه اجازه نداد و با خوشرویی گفت :
 -عزیزم ب ار باشه ما خودمون بر می داریم ...
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و لبخندی تصسسنعی زد و نگاهی زیر چشسسمی به زری انداخت...شسساید منتظر
تعارفی از سوی او بود اما زری فقط قو سی به گردنش داد و چ شم از او گرفت
 ...اما آریا ناخواسته با دیدن چهره ی بق کرده ی او حرص می خورد  ..این زن
بدجور روی اعصابش رفته بود و او اصال تحمل این گونه رفتارها را نداشت ...
زنک ر سما دا شت بی محلی می کرد ...دلش به حال حریر می سوخت که با
چه دیو دو سسسری زندگی می کند  ...اشسسک های آن روز حریر را به خاطر آورد
..با ورود حریر همه ی نگاه ها به سسسمت او چرخید  ..حریر به حکم احترام به
سمت پدرش رفت که با ا شاره ی او به سمت حنانه برگ شت و با سینی چای
مقابلش خم شد  ..حنانه بار دیگر نگاه خریدارانه اش را به او انداخت و همان
طور که چای را بر می داشت ،بلند گفت:
 به به  ...این دفعه به سلیقه آریا احسنت می گم ...لبخند نمکینی بر لب های حریر نشست و به سمت آریا چرخید ..آریا چای را
که بر داشت ،با خباثت لب زد:
 تو حریری دیگه؟حریر کن لبش را به دندان گزید و در دل گفت" می دونسسستم باورت نمیشسسه "
 ...س س به سمت پدرش رفت و چای را تعارف کرد و بعد سینی را مقابل زری
گرفت  ...زری پشت چشمی نازک کرد و با لحنی توهین آمیز غرید:
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نمی خورم ...حریر با ناراحتی به سسسمت آشس زخانه رفت و سسسینی را روی کانتر گ اشسست ...
برخالف م لس خوا ستگاری علیرضا که دو ست ندا شت از آ ش زخانه بیرون
بیاید در آن لحظه دلش می خواسسست میان جمع حضسسور داشسسته باشسسد  ...با
صدای حنانه به عقب برگشت..
ببخشید حاج آقا اگه موردی نداره حریر جان هم حضور داشته با شن  ...اینجور که معلومه خودشون باید مادری کنن...
کالم حنانه آبی بود بر آتش دل حریر  ..ر سما رفتار نا شای ست زری را در عین
ادب گوشزد کرده بود  ...حسین با مهربانی رو به حریر گفت :
بیا بشین بابا...حنانه با نگاه مهربانش حریر را تا جایی که نشسسسسست همراهی کرد  ...آریا زیر
چ شمی به پری مقابلش نگاه کرد و در دل نالید" بدبخت شدی پ سر  ...مامان
بدجور از حریر خوشش اومده  ...اگه پریناز بفهمه" ..
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اما د ست خودش نبود و نمی توان ست نگاه از حریر بگیرد  ..بی شتر از مادرش
از حال خودش سر در نمی آورد  ..مگر او قبال این دختر را ندیده بود؟!  ...چرا
امروز حالش چیز دیگری بود؟  ...بوی عطر یاس مشسسامش را پر کرده و گی و
مسسستش کرده بود  ..واقعا لطافت حریر را امروز جور دیگری می دید  ...حنانه
که حال پسرش را می دید مادرانه دست روی پای او گ اشت و گفت:
حاج آقا میشه شروع کنید  ...این پسر من دل تو دلش نیست ...نگاه زری شراره ی آتش شد و به سمت آریا چرخید  ...حسین که در برابر ادب
و نزاکت این خانواده کم آورده بود گفت:
واال چی بگم  ...شما بفرمایید..حنانه با افتخار نگاهی به قد و باالی پسرش کرد و گفت :
 آریای من بیسسست و چهار سسسالشسسه و فعال مشسسغوله درس خوندنه که جزوو صیت های پدر مرحوم شه  ...البته وقتی دی لم شو گرفت توی دان شگاه قبول
ن شد اما بعد چند سال که کنار پدرش م شغول کار بود دوباره به ا صرار من تو
کنکور شسسرکت کرد و این بار قبول شسسد و االنم هم رشسسته ی دختر خانمتونه...
واال پسسسر من از لحاظ مالی هیچی کم و کسسسر نداره و پدرش یه کارخونه ی
بزر رو براش به ارث گ اشسسته با کلی ملک و امالک  ...اما حقیقتش اون
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مرحوم شسرط رسسیدن به این مال و اموال را توی ازدواج درسست آریا با دختری
خوب و ن یب گ اشت  ...که تا االن ما دنبال اون دختر می گشتیم  ...دختری
که از هر لحاظ مورد تایید من باشه و بشه عروس خونواده ی عظیمی ها ...
با بیان جمله ی آخر لبخند پهنی بر لبان حنانه ن ش ست و نگاهش را با مهربانی
به حریر دوخت و ادامه داد:
 تا امروز فکر نمی کردم واقعا آریا اون دختر رو پیدا کرده باشسسه...اما حاال بادیدن دختر شما  ...حاج آقا امیدوارم پ سر منم مقبول شما با شه و بتونیم این
وصلت رو جوش بدیم ...
زری بی اخت یار لب هایش را می جو ید و با حرص ن گاهشسسسان می کرد ...
چندین بار کالمی زهراگین تا پ شت دندان هایش آمده و برگ شته بود  ...صدای
علیرضا مانع هر گونه حرف زدنش می شد ...کاش می توانست چیزی بگوید
و م لس را بهم بریزد اما علیرضسسسا با او اتمام ح ت کرده بود و همین برای
زری کافی بود ...
حسین بی توجه به چشمان سرخ او با مهربانی جواب داد:
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حریر منم شاید تو خیلی کمبود ها بزر شده اما از زیبایی و کماالت چیزی
ِ -

کم نداره  ...اما راسسستش مال و منال برای من مهم نیسسست  ...آقا زاده همه چی
داره خب خدا رو شکر ...نه خونه  ...نه ماشین  ..هیچ کدوم مد نظر من نیست

اما مالک من چیز دیگه ایه مهم اینه که پسسسر شسسما با چه مرام و معرفتی بزر
شده باشه  ..چه تضمینی داره که دختر منو خوشبخت می کنه ...
حنانه زیر چشمی نگاهی به آریا انداخت و گفت:
 حاج آقا هر تضمینی بخواید من می دم ...اما نگاه حسسسین به روی آریا قفل شسسده بود  ...دنبال یک نشسسان از مردانگی در
چهره ی آریا می گشت ...این پسر غیر مال و منال و پول و ثروت چه تضمینی
داشسست که به حسسسین بدهد ؟ ...آریا نگاهی به حریر انداخت  ...چه باید می
گفت؟ مرد بود و می دانسسست حسسسین از او چه می خواهد ...این طور که پیدا
بود باید شرفش را گرو می گ ا شت!  ...شرفی که نام پدرش را پ شت آن یدک
می کشسسید  ...لب هایش باز و بسسسته شسسد اما کالمی بیرون نیامد  ...حسسسین
بدجور او را در تنگنا گ اشسسته بود  ...چرا فکر نکرده بود همه چیز پول و ثروت
نیسسست؟  ...هر چند که فقط به خاطر پول پا به این جا گ اشسسته بود و از مرام و
معرفت خبری نبود  ...باید یک چیزی می گفت  ..او پسر حاج نصرت عظیمی
بود  ...حاال که پای شسسرف و مرام ومعرفت پیش آمده بود گیر افتاده بود ...
پدرش را با تمام اختالفات فکری و عقیدتی  ،دوسسست داشسست و حاضسسر نبود
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تنش را در گور بلرزا ند  .....خدا یا چه با ید می کرد.../ان گار یک چیزی زیر
پو ستش بیدار شده بود  ...چه قدر هوای اتاق کم بود  ...دا شت نفس کم می
آورد  ...اما پوزخند پر صدای زری نفسش را تنگ کرد  ...اری آریای زرنگ ...
آریای مغرور نمی دانست چه بگوید  ...همین دیشب به پریناز از نقشه هایش
گفته بود .قرار بود چند ماه بعد با هم بروند  ...پس ترک حریر واجب بود ...
قرار بود حریر را هم با پول راضسسی کند ...او که ادم ماندن نبود  ....خب چطور
می توانست قول بدهد؟  ...درست بود که با کلک جلو آمده بود اما قول شرف
همیشه برایش مهم بود  ...حرف های حسین آقا تمام افکارش را بهم ریخت ..
پازلی که چیده بود در کسری از ثانیه از هم پاشید  ..دادن این قول برایش امکان
نداشت  ...فکر کرده بود با این همه پول خیلی چیزها به دست می آورد  ...اما
...
سکوتش بیش از حد طوالنی شد که حنانه تکرار کرد:
 حاج آقا من تضمین می دم ...اما پوزخند زری که بیشتر کش آمد حریر بی نفس نگاهش را به آریا دوخت ...
چرا آریا ت ضمین نمی داد و خال صش نمی کرد  ..االن اگر علیر ضا بود جانش
را هم می داد تا جواب بله را بگیرد  ...اما آریا مردد جواب داد:
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 من  ...من  ...نمی تونم هیچ تضمینی بدم ..×××××××××××××××
پست سی)
قادر به نفس کشسسیدن نبود  ...یعنی حریر را برای همیشسسه از دسسست داده بود ؟
هنوز در باورش نمی گن ید...دسسسست انداخت و یقه ی تی شسسرتش را پایین
کشید  ...استا ناصر نگاهی ناراحت به او انداخت و سری به تاسف تکان داد و
مشسسغول کارش شسسد ...حسسسن کالفه داخل گاراژ باال و پایین می رفت  ...هیچ
کس حس و حال حرف زدن نداشسست  ....یعنی هیچ کس طاقت ناراحتی او را
نداشت  ...به قول حسن "حرفشان نمی آمد" ...
احساس می کرد گلویش درد می کند  ...یک چیز تیزی آن وسط گیر کرده بود
و نمی گ ا شت نه نفس بک شد و نه حرف بزند  ...به م لس خوا ستگاری فکر
کرد  ...آریا را دیده بود با آن دسسسته گل بزر و م لسسسی شسسیک و گرانقیمت
...پلک هایش را روی هم گ اشسست و حریر را ت سسسم کرد  ...حریر خوشسسگل
بود مثل همیشسسه  ...یک بار او را در م لس عروسسسی دیده بود  ..چشسسمانی به
غا یت زی با  ...خودش کشسسف کرده بود  ...حریر هر شسسسالی سسسر می کرد
چشمانش به همان رنگ در می آمد  ...اما خوش رنگ ترینش آبی بود  ...انگار
دریا میشدآن چشم ها ...دلت می خواست غرق شوی میان موج هایش ....در
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همان عرو سی بود که دلش به گرو رفته بود و عا شق شده بود ...درد در قف سه
سینه اش پیچید  ...چ شم باز کرد و از جا بلند شد  ...رنگش کبود کبود شده
بود ...داشت از بی قراری میمرد ...حسن هراسان نگاهش کرد ...
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
اما علی پشسست به دیوار تکیه داد و چندین و چند بار مشسست گره کرده اش را به
دیوار کوبید  ..حسن جلو رفت و دستش را روی شانه ی او گ اشت و با لحنی
متاثر گفت:
 داداش بسه به خدا سکته می کنی ها ؟چشمان خیسش را به حسن دوخت و گفت:
کاش می شد بمیرم  ...کاش ...در همین چند دقیقه به بدترین راه ها هم فکر کرده بود ..اما اعتقاداتش مانع از
تمام این افکار می شسسد  ...در این چند روز فقط از خدا مرگش را خواسسسته بود
 ...کاش میمرد و این دقایق را لمس نمی کرد  ...با صسسدای گوشسسی همراهش
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نفس در سسسینه اش حبس شسسد  ...با دسسستی لرزان گوشسسی کوچکش را از داخل
جیب بیرون کشید و با دیدن نام عمه زری نفسش را با پوف محکمی بیرون داد
سر پر دردش را به دیوار تکیه می
 ...د ست به موهایش ک شید و همان طور که ِ
زد جواب داد:

 جانم عمه ؟صدای آرام زری باعث شد گوش تیز کند...
چی شده عمه یه کم بلند بگو ...زری پچ زده بود ...ناخودآگاه لبهای علیر ضا به لبخندی شیرین باز شد  ...به
یک باره راه ب سته ی نف سش باز شد و چ شمانش شروع به درخ شیدن کرد...
حسن متع ب سرش را تکان داد و پرسید :
 چی شد داداش ؟علیرضا تماس را قطع کرد و سرش را به سمت آ سمان باال ک شید و بلند فریاد
زد:
 -خدایا شکرت  ...نوکرتم خدا ...
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ح سن به شادی او خندید  ...نمی دان ست چه اتفاقی افتاده ا ست ؟ اما شادی
علیرضا شادی او بود  ...هر دو بلند زیر خنده زدند ...اوس ناصر سر از داخل
موتور اتومبیل بیرون کشید و متع ب پرسید:
 چی شد چی گفتن؟اوسا پسره تو زرد از آب دراومده  ...خدایا نوکرتم ...قربونت برم خدا ...و کف د ست هایش را روی صورتش گ ا شت  ...باورش نمی شد  ...همین
چند دقیقه ی پیش بود که داشسسست به مر فکر می کرد اما حاال  ...مقابل
چشمان متحیر اوستا ناصر و حسن روی زمین نشست و سر بر س ده شکر
گ اشت...
×××××××××××××××
پست سی و یک)
با حرص سسسوئیچ را چرخاند و ماشسسین را روشسسن کرد  ...عصسسبی بود و تند تند
نفس می کشسسید  ...حنانه بق کرده کنارش نشسسسسسته بود و خیره به بیرون می
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نگریسسست  ...آریا بوق زنان دنده عقب گرفت و کوچه تنگ و باریک را بیرون
رفت  ...حاال که وارد خیابان اصسسلی شسسده بودند انگار راحت تر می توانسسست
نفس بگیرد  ...سکوت حنانه باعث شد عصبی صدایش کند:
 مامان ؟حنانه جوابی نداد...می دانست مادرش به شدت از حریر خوشش آمده است
..اصال حریر امروز چیز دیگری شده بود  ...حتی خود او را هم دیوانه کرده بود
...دوباره تالش کرد ...
مامان خانوم؟حنانه عصبی دست به پیشانی اش کشید :
 چیه  ...چی می خوای؟ببینید دادن اون قول برای من خیلی سخت بود ...حنانه با صدایی گفت:
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بله دادن تضمین با مال و اموال بابات راحت تره نه؟ خونه  ...ماشین  ...اما یهقول که باید تا آخرش پایبندش باشی واست سخته  ...اره راست می گی معلوم
نمی کنه  ...تو یه روز اینوره بومی  ...یه روز اون ور....اصسسال تو رو چه به زن
گرفتن ...منه احمقو بگو که راه افتادم دنبال تو ...د ستی د ستی سنگ رو یخم
کردی....وای چشمای اون زنیکه اعصابمو بهم ریخت...
من چه می دون ستم باباش همچین شرطی می اره  ...تو که خودت می دونیتا یه کاری رو واقعا نخوام بکنم قول نمی دم ...
چشمان حنانه گرد شد و به سمتش چرخید :
یعنی چی؟ نمی فهمم  ...پس چرا رفتی خواسسستگاریش؟ مگه این دختر رونمی خوای ؟
مادر من ،من حریر رو دوسسست دارم و می خوامش  ...اما تو ازدواج نمیشسسه
ِ -

قول داد ...معلوم نمی کنه که  ...ا صال معلوم نی ست دو روز دیگه ما بخواییم با

هم ادامه بدیم یا نه ...اون وقت قول و شرف من می ره زیر سوال ...
-قول شرف؟ هیچ معلوم هست چی می گی؟بابات چی بهت یاد داده ها ...
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آریا با خود فکر کرد" ِد آخه بدبختی همین یه قلم رو از بابام یاد گرفتم  ...حاج
نصرت همیشه می گفت قول نده که اگه دادی مرد باید تا آخر پا قولش وایسه "

حنانه این همه بی م سئولیتی را باور ندا شت  ...آریا نمی خوا ست برای ازدواج
که یک امر مهم در زندگی بود زیر بار تعهد برود  ...خدایا روزگاری در این
سسسرزمین جوا نانی به م یدان ج نگ رف ته بود ند که نسسس بت به دختر و زنان
سسسرزمینشسسان تعهد داشسستند ...اما جوانان این زمانه برای زندگی خود هم نمی
خواستند تعهد بدهند که مبادا فردا روزی م بور به پایبندی باشند .
اوفی گفت و سرش را به سمت بیرون چرخاند ....
 مامان من درستش می کنم ...این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
–چی رو در ست می کنی  ...واال من با شم به تو دختر نمیدم ...باباش حق داره
اگه بگه نه ...اصسسال دیدی قیافه هاشسسونو  ...من که از خ الت نمی تونسسستم تو
چشم باباهه نگاه کنم  ..روش فکر می کنمم شد حرف ؟
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تمام وجودش پر از آ شوب بود  ...گیر افتاده بود ...لحظه ای می خوا ست قول
بدهد و تضمین کند که حریر را خوشبخت می کند  ...صدایی در ذهنش گفته
بود" فوقش می زنی زیرش  ...دروو که حناق نیسسسست  ...یه قول بده بره دیگه
"...اما صدای پدرش نگ ا شته بود "...مرد اونه که پا قولش وای سه " خب چی
می کرد  ،باالخره پسسسر حاج نصسسرت بود دیگر  ...یکی دوتا از افکار و خلق و
خوهای پدرش را خیلی دوست داشت و همیشه پابندشان بود  ..درست بود که
همیشسسه دسسست و پاگیرش می شسسدند اما دسسست خودش نبود  ..حتی یک بار
محمود تع ب کرده بود و گف ته بود" آر یا تو خیلی امروزی فکر می کنی ا ما
بع ضی رفتارات خیلی پیرمردیه ...ا صال معلوم نی ست کدوم وری ه ستی" ...
هیچ وقت سعی نکرده بود راه و روش و منش پدرش را پیشه کند  ...هیچ وقت
کارهای پدرش را تایید نکرده بود و همی شه سعی در مخالفت با او دا شت و او
را مردی قدیمی با افکار و ایده های متح رانه می دانسسست اما خب هر چه بود
باز هم پسر آن مرد بود و در بعضی مسایل ع یب مانند او می شد...
و حاال این که می گویند خود کرده را تدبیر نیسسسست این جا برایش نمود پیدا
کرده بود ...گریه های دیشسسب پریناز و حاال چشسسمان پر از غصسسه حریر  .باید
راهی پیدا می کرد  ...اصال احساس می کرد حریر مال اوست  ..دیگر گ شتن
از حریر امکان پ یر نبود  ...چرا فکر می کرد پریناز ج ابیت های روز اول را
از دسسست داده اسسست؟ ،حتی گریه هایش هم انگار اثری نداشسست!  ...ع ب
غلطی کرده بود  ...اگر مادرش می فهمید خر شده و به همین راحتی دخترک را
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عقد کرده ا ست همه چیز به هم می ریخت  ...حاال هم که پای حریر به قلبش
باز شسسده بود ...تصسسویر دخترک با آن چشسسمان پر غم دیوانه اش کرده بود ...
چنگی به موهایش زد و با حرص گفت:
 درستش می کنم مامان  ...درستش می کنم...حنانه متحیر نگاهش کرد و گفت:
آخه تو که انقدر کالفه ای چرا یه قول ندادی راحت شی؟مشتش روی فرمان نشست و با حرص گفت :
َ
نمیشد  ...نمیشد ...اه .هیچ کس از ذهن و دل آ شفته اش خبر ندا شت  ...هیچ کس نمی دان ست چرا
انقدر به هم ریخته اسسسست  ...از هیچ کدام نمی توانسسسست بگ رد نه از پول و
ثروت پدرش که مطمئن بود بی آن هیچ اسسسست و نه ازحریر که حاال انگار به
جانش بسسسته بود ..چه چاهی کنده بود و خود در آن گیر افتاده بود  ...حتما
راهی بود  ...راهی بود که حریر را مال خود کند  ...فکرهای زیادی به ذهنش
ه وم آورده بودند  ...اریا بی خیال این ماجرا نمی شد  ...اری راحت ترین راه
را انتخاب می کرد  ...بهترینش و مثمر ثمرترینش  ...چه قدر کار داشت...
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×××××××××××
ا شک هایش را تند تند پاک کرد و فین فین کنان به بیرون خیره شد  ...صدای
زری آن قدر بلند بود که از پشت در بسته ی اتاقش هم به خوبی شنیده می شد
....
دیدی ح سین  ..دیدی گفتم  ...این پ سره انقدر جنم ندا شت که وا سه دخترهچشم سفیدت یه تضمین بده  ...همه که برادرزاده احمق من نمیشن که چشم
بسته جونشم می داد واسه این خانم ...
محکم روی پایش کوبید و ادامه داد:
وای وای ...اما دیگه کور خونده پ شت گو شش رو دید علیرضا رو دید  ..قلمپای علیرضا رو حاجی می شکنه اگه یه باره دیگه دنبال این خانم بیاد  ...پ سره
اومد زندگیمونو دید پا پس ک شید  ...تو فکر کردی هر ک سی می ره زیر بار این
همه مشکل؟ ...بابا ما ک ا و این از ما بهترون ک ا ...
با هر کالم زری اشک ها سرعت بیشتری می گرفتند ...
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پسسسره یه کاره می گه راجع بهش فکر می کنمِ ...ا ِا ِا ...دیدی حسسسین  ..دیدیچه جوری سنگ رو یخمون کردن...
دسسست هایش را روی گوش هایش گ اشسست  ...نمی خواسسست بشسسنود  ...نمی
خواست باور کند ...هنوز شوکه بود ...
صدای پدرش ضعیف به گوشش رسید:
 خانم حرف بدی نزدن  ..باید فکر کنن ...زری کینه توزانه فریاد زد:
آره  ...باید فکر کنن  ..اخه دختر ماله اوناسسست  ..اخه ما رفتیم خواسسستگاریدخترشون  ...واال دنیا چ کی شده  ...اونا باید فکر کنن؟
حسین که معلوم بود حسابی کم آورده است بی حوصله داد کشید:
 بس کن زن  ...ب ار به درد خودم بمیرم  ...خب نشد که نشد  ...گور باباشون ...دخترم کوره ؟ ..کره؟  ..چشه که بترسم رو دستم مونده  ...یه شرط گ اشتم
 ...رفتن فکر کنن  ...بخوان بازم برمی گردن ...

wWw.Roman4u.iR

290

وا چرا قاطی می کنی  ...یعنی بازم راشون می دیدی؟حسین کفری جواب داد:
 نه دیگه این پسسسره بی جنم تر از این حرفا بود ...من دختر به پول نمی دم کهفردا روز یه مهریه ب ارن کف دستش روونه ی خونه ی باباش کنن  ...کسی که
با شسسرط باباش زن بگیره به درد ما نمی خوره  ...دختر من با یه ادم یه ال قبا
ازدواج کنه خیلی بهتره از این پولداری تازه به دورون ر سیده ا ست  ...اگه زنگ
زدن بگو نه و آب پاکی رو بریز رو دستشون ...
زری با لبخند قوسی به گردنش داد و با رضایت گفت:
باشه حسین جان  ...حاال تو ام انقدر خودتو اذیت نکن ..حسسسین کالفه از جا برخاسسست و همان طور که برای اسسستراحت به اتاقش می
رفت گفت:
 تو هم بس کن دیگه  ...به اندازه کافی تازوندی ...کم این دختر رو اذیت کن...
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زری پشت چشمی نازک کرد و خبیثانه جواب داد:
 وا چی کارش کردم مگه  ...اصال می دونی چیه حرف حق تلخه ...باشه حق با تو اما تمومش کن  ...به خدا دیگه نمی کشم ...باشه  .الهی قربونت بشم  ...رو چشمم ...اما در دل غرید " صبر کن حریر خانم آ شی ب زم برات که یه وجب روش روغن
نشسته باشه "
××××××××××××
پست سی و دو)
نفس در سینه اش حبس شد و رنگ از رویش پرید ..مریم انگ شتان یگ کرده
اش را میان دستان گرم خود گرفت و گفت:
 -باز چت شد تو؟ دوباره یگ کردی که...
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این روزها ا صال حالش خوش نبود...لب های خ شکش بهم برخورد کرد و به
زور جواب داد:
آریا...مریم که متوجه حضور اریا نشده بود با حرص و پر خشم غرید:
ولش کن ...محل ن ار  ...ببین تو این چند وقته چی کار کردی با خودت ...دیدی زیر چشمات چه جوری گود افتاده ؟ ...دختر مثل میت شدی .هیچی ام
که نمی خوری!
دوباره برای چندمین بار طی آن روز چشمانش خیس شد و گفت:
دارم دیوونه میشم مریم...مریم که متوجه کارهای او نمی شد گفت:
 خب خودت نخوا ستی دیگه باهاش حرف بزنی  ...اون که چند دفعه واستپیغام داده  ...مگه مادرش خونه تون زنگ نزده  ...زن باباتم که از خ التشسسون
در اومده ...
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حریر با ترس نالید :
نه نه ا صال حرف شم نزن...نمی تونم  ...اگه بدونی چه حرفهایی ازش شنیدم...
دلش نمی خواسسسست به مریم حرفی بزند ...جز این که مریم هم با شسسنیدن
چیزهایی که شسسنیده بود دهان پر کند و بگو ید "من که از اول بهت گفتم این
پسره به دردتو نمی خوره "...هنوز حرف های محمود در گوشش هو می کشید
و دیوانه اش می کرد "ببینید حریر خانم من نمی خواسسستم حرفی بزنم اما دیدم
شسسما سسساده تر از این حرفایید که متوجه دورو برتون بشسسید  ..وقتی شسسنیدم اریا
اومده خواسسستگاریتون دلم طاقت نیاورد  ...ببینید من نمی تونم چیزی بگم
چون اریا دوستمه اما تو رو خدا ازش دوری کنید  ...باشه ! اریا اونی نیست که
شما فکر می کنید"
محمود حرفی نزده بود اما او را از نزدیکی به اریا منع کرده بود  ...این روزها ان
قدر حرف های نامربوط از زری شسسنیده بود که داشسست دیوانه می شسسد ...می
ترسسسید پدرش هم این حرف ها را بشسسنود و باور کند ...و حاال اریا درسسست در
چند قدمی اش ایسسستاده و خیره خیره نگاهش می کرد  ...دلتنگش بود اما در
عین حال هم می ترسسسید  ...از حرف های محمود بوی خوبی به مشسسام نمی
رسید  ...مریم دستش را محکم گرفت و گفت :
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 پاشو بریم االن کالس شروع میشه...با بی حالی از جا بلند شسسسد  ...خوراک این روزهایش فقط گریه بود گریه ...
بخ صوص که زری هم برنامه هایی برایش چیده بود  ...دایم نیش وکنایه می زد
و در لفافه طوری که او ب شنود به ح سین راپورت تدارک ازدواج علیر ضا را می
داد  ..انگار علیرضسسا به خواسسستگاری یکی از دخترهای فامیل رفته بود و حاال
داشتند تدارک عقد و عروسی را می چیدند  ...کنایه های نیش دار زری حالش
را بد می کرد و بی اراده به علیرضسسا در لباس دامادی فکر می کرد  ...دلش در
حال ترکیدن بود .انگار پر شسسده بود از غم و درد...آرام از کنار آریا گ شسست...
دل آریا پر ک شید برایش  ...بوی عطر یاس در م شامش پیچید و گی و م ست
شد  ...چرا آن قدر این دختر برایش جلوه پیدا کرده بود...از آن روز روزی هزار
بار خود را لعن و نفرین کرده بود ...بخصوص که نامادری حریر این بار دست
رد به سسسینه ی مادرش زده و جوابشسسان کرده بود  ...خواسسست دنبالش برود که
ناصر گفت:
 چند وقته نگات بهش فرق کرده؟نگاه از پشت سر حریر گرفت و به رو به رو خیره ماند :
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 چند وقته مثل خر گیر کردم تو ِگل ...ناصر بلند خندید و روی شانه اش زد و گفت:
بالنسبت خر...چشم غره ای به او رفت و با حرص گفت:
خفه شو ناصر ...به جا کمک کردنته؟ای بابا من که راهشسسو قبال بهت گفتم ...بیشسستر بهش فکر کن  ..من که میگمیه گهی خوردی کاری شم نمی شه کرد .اما االن تنها راهت همینه ،کار دختره رو
تموم کن...تنها چیزیه که دختره رو مال تو می کنه ..مگه نمی گی باباش بعد
اون ماجرا گفته نه  ...خب پس همین یه راه مونده ...هم فاله هم تماشا..
نفسش را با فوتی بیرون داد و گفت:
تو می گی چی کار کنم؟-ببین تو مگه نمی گی دلت ُسریده؟
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خب ...این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
اگه پری بفهمه که پوستت کنده ست...مشت اریا به پیشانی اش نشست:
 د اگه پری نبود که االن راحت هم به حریر رسیده بودم هم به پوال ...ای خدااین چه گهی بود خوردم  ...دهن پری رو چه جوری ببندم...
تو باید پری رو هم تو عمل ان ام شده قرار بدی ...بگو اتفاقیه که افتاده ..ایندختره هم دیگه ناز کردن یادش می ره ...االن گ اشته طاقچه باال...باباشم اون
موقع خیلی راحت رضایت می ده  ...یه کم فکر کن!
دلش آغوش حریر را می خواسسست ..چیزی که این روزها بدجور به آن فکر می
کرد ...همین شب گ شته از کنار پریناز بودن احساس بی زاری کرده بود  ..در
برابر حریر دیگر پری برایش جلوه ای ندا شت ...ا صال با یاد اوری حریر دلش
هری فرو می ری خت و ته دلش ضسسعف می کرد ...حریر این روز ها حتی
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نگاهش هم نمی کرد ..چند بار پیغام داده بود اما حریر گوش نکرده بود ...نمی
دان ست چرا رنگ نگاه حریر فرق کرده ا ست  ...تیله ای های حریر پر از ترس
شده بود ...
اون ویالی لواسونتن کی اوکیه ؟اون که همیشه اوکیه ...واسه فردا می خوامش...باشه بهت خبر می دم...و تکیه اش را از دیوار گرفت و زیر لب زمزمه کرد :
لعنتی خودت خواستی...************
پست سی وسه)
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اصال نمی دانست چرا آن جا نشسته بود  ...وقتی از آمدن مریم نا امید شد  ،از
جایش بلند شسسد و از محوطه ی بزر دانشسسکده بیرون زد  ...کالفه به اطراف
نگاه کرد و عرض خیابان را رد کرد  ...امروز اگر این کالس صسسبح را نداشسست
هرگز پا به دانشکده نمی گ اشت بخصوص که با دیدن جای خالی مریم بیشتر
از قبل ع صبی شده بود  ...به سمت ای ستگاه اتوب*و*س راه افتاد  ...ساعت
چیزی حدود یازده بود و یک رب طول می کشسسید تا اتوب*و*س بعدی بیاید..
آرام آرام قدم برمی داشت ...
این روزها برای فرار از افکار درهم و برهمش از خانه بیرون می زد  ...زری آن
قدر روی اعصسسابش راه می رفت که اگر م بور نبود به خانه پا نمی گ اشسست
..برای رسیدن به ایستگاه اتوب*و*س طول خیابان را طی می کرد که با صدای
بوق اتومبیلی به خود آمد .سر که بلند کرد با دیدن اتومبیل آریا نفسش در سینه
بند آمد  ..آریا امروز دان شکده نیامده بود و حاال اتومبیلش این جا  ،درست در
یک قدمی اش بود  ...بی آن که توجه کند به راه خود ادامه داد  ...هر چند که
هنوز قلبش برای او می ت ید  ...اما اریا ول کن نبود و بوق زدن های پی در پی
اش باعث شد عابرین متوجه آن ها شوند ...اریا اتومبیل را کنارش نگه دا شت
و پایین پرید و به طرفش آمد  ..بوی عطر خاصش هوش از سر حریر برد  ...اما
بی اراده گامی به عقب برداشسست  ...اما وقتی گوشسسه ی چادرش در پن ه های
آریا اسیر شد م بور به ایستادن در جایش شد...
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با دندان هایی کلید شده غرید:
 چادرمو ول کن ..آریا با چشسسمانی فریبنده نگاهش کرد ..قلب حریر پر اسسسترس در سسسینه باال و
پایین پرید  ...اما حرکت آریا باعث شسسسد مغزش برای دقایقی هنگ کند ...
انگ شتان آریا چادرش را باال آورد و آرام ب*و* سه ای بر آن نواخت و با لحنی
عاشقانه گفت:
دلم برات تنگ شده بود حریرم...در تمام مدت آشسسنایی اش با او ،هرگز آریا را این چنین آرام و مهربان ندیده بود
 ...از آن چهره ی مغرور و از خود راضسسی خبری نبود و حاال آر یایی مهربان
مقابلش ای ستاده بود  ...به نرمی چادرش را از میان انگ شتان او بیرون ک شید و
گفت:
 چی می خوای از جونم ...اریا مالیم تر از قبل گفت:
 -هیچی فقط یه فرصت ...حریر بهم یه فرصت میدی؟
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حریر نمی دانسسسست چه باید کند! کاش مریم کنارش بود  ...حداقل بهانه ای
داشت  ...اما اریا با سر اشاره به اتومبیل کرد و گفت:
 بشسسین بریم با هم حرف بزنیم  ...می دونم از دسسستم خیلی ناراحتی  ..اما بهخاطر این همه مدت که با هم بودیم ،می تونم ازت انتظار داشسسته باشسسم که به
حرفام گوش بدی ...
ن گاهی به اتومب یل ا ندا خت  ...ه مان اتومب یل بود و ه مان آر یا  ...پس برای
آخرین بار می توانسسسست به او اعتماد کند  ...مگر نه این که بارها سسسوار این
اتومبیل شده بود  ..دلش می خواست این فرصت را به خودش بدهد تا بشنود
 ..بشسسنود و راحت تر دل بکند  ...باید با خودش یک دله می شسسد  ...بی اراده
پاهایش به سسسمت اتومبیل کشسسیده شسسد  ...داخل اتومبیل که نشسسسسست آریا به
سرعت اتومبیل را دور زد و کنارش ن ش ست  ...بالفا صله سوییچ را چرخاند و
ا ستارت زد  ...اتومبیل که راه افتاد حریر چ شم ب ست  ...این آخرین بار بود که
بر بال آرزوهایش سسسوار می شسسد  ...تمام شسسده بود و دیگر رنگ این زندگی را
نمی دید  ...آریا دسسست به پخش برد و آن را روشسسن کرد  ...با صسسدای خواننده
اشسسک تا پشسست پلک هایش دوید  ...چه غم بدی دلش را پر کرده بود  ..دلش
می خوا ست بر سر اریا فریاد بزند اما نمی دان ست چرا دهانش باز نمی شود
 ...آریا کنار پارکی ایستاد و گفت:
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می خوای بریم این جا حرف بزنیم ؟نه زودتر همین جا حرفتو بزن باید برم خونه...تو چرا این جوری می کنی؟ابروهای حریر درهم فرو رفت و با حرص گفت:
 چه جور ...ها ؟ دیگه مگه بین ما هم حرفی مونده  ..اصسسال منه احمق چیخیال کردم که االن این ام ...
آریا با عصبانیت داد کشید:
بس کن حریر  ...مگه چی شده ؟چرا اون نامادری عفریته ت جواب نه داد بهمامانم...
تحمل حریر تمام شد .این خون سردی که "مگر چه شده" بی شتر روی اع صاب
خرد شده اش رفته بود :
-مگه چی شده؟ واقعا فکر می کنی چیزی نشده ...
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آخه من نمی فهمم  ...دوباره میام خواستگاری  ..دربست نوکرتم...–دیگه نمیشه  ...یعنی من نمی خوام ...
چی داری می گی حریر  ...من و تو عاشق همیم  ..من اومدم خواستگاری ..اون موقع تو اون شسسرایط در ک درسسستی از موقعیتم نداشسستم  ...می فهمی ..
نتونستم قول بدم  ...اما حاال هر چی فکر می کنم بی تو نمیشه ...
نمی توانست از محمود حرفی بزند  ...محمود قسمش داده بود  ...برای همین
گفت:
 دیگه بابام قبول نمی کنه ...باباتم راضی می کنم ...محکم و قاطع جواب داد:
-نه!..
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حریر تو یه چیزیت شده ...من دیگه نمی خوام  ...نمی تونم...حریر ...درو باز کن  ..باید برم ...تو این چند روز داغون شسسدم  ...تو نامادریم رو میشسسناختی  ...همون روز که از زیر بار تعهد بیرون رفتی برام تموم شسسدی  ...من
یه تکیه گاه می خواستم  ..منو نابود کردی آریا  ..می فهمی ؟
و در دل زمزمه کرد "حرفای محمود منو به اطمینان رسسسوند  ...دیگه نمی خوام
یه بار دیگه اشتباه کنم"...
اریا بی کالم اتومبیل را روشن کرد و به راه افتاد  ...حریر با ناراحتی گفت:
چرا ن اشتی پیاده شم  ...می خوام برم خونه ...آریا خونسرد نگاهش کرد و گفت:
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باشه میری ...باید باهات حرف بزنم  ....همه چی رو بهت می گم  ..دلم میخواد با هم یه چیزی بخوریم  ...نه نگو  ..این آخرین باره که کنارمی  ...من
اشتباه کردم  ...ب ار یه بار دیگه کنار خودم حست کنم...
حرف های عاشقانه ی اریا دلش را زیر رو می کرد  ...خودش هم یارای جدایی
ندا شت  ...برعکس این چند روز ،این آریای آرام و مهربان را می خوا ست ...
در سسکوت به بیرون خیره شسد  ...اتومبیل مقابل کافی شساپی ایسستاد  ...دلش
نمی خوا ست وارد محیطی این چنینی شود ...بی حو صله تر از این حرف ها
بود که داخل کافی شاپ بنشیند و به حرف های آریا گوش کند  ...کالفه دست
به پیشسسانی اش کشسسید ...آریا که انگار حال او را فهمیده بود  ،ارام به سسسمتش
چرخید و گفت :
باشه تو بشین من می رم دو تا قهوه بگیرم ...آریا که رفت تمام افکارش به سمت جدایی کشیده شد  ..انگار تمام مدت می
خواسسست چیزی بشسسنود که به سسسمت آریا برگردد  ...از دسسست دادن به یکباره
آرزوهایش ع یب او را اف سرده و دل شک سته کرده بود  ...در این مدت آن قدر
تحت فشار روحی قرار گرفته بود که نمی دانست درست و غلط در چیست ؟
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بار دیگر با غ صه نگاهی داخل اتومبیل آریا چرخاند  ....همزمان در باز شد و
آریا با سسسینی قهوه وارد اتومبیل شسسد  ...بی اختیار مثل همیشسسه مثل آن روزها
د ست دراز کرد و سینی را گرفت  ..بوی خوش قهوه ی داو تمام م شامش را پر
کرد  ...آریا سینی را به دستش داد و گفت:
دلم برای بیرون رفتنامون تنگ شده ...چرا داشت دست روی نقطه ضعف هایش می گ اشت ؟ آریا روی صندلی که
جا به جا شد قهوه ی خودش را برداشت و ادامه داد:
بخور آرومت می کنه ...می خوام همه چی رو از اول بهت بگم اما باید بهمقول بدی باورم کنی ...
سکوت حریر را که دید با ابرو اشاره به لیوان کاغ ی داخل دستان حریر کرد و
گفت:
 من از اون اول باهات رو راست نبودم  ...فکر نمی کردم دلم یه دفعه پا گیرتبشه..
لب های حریر به لبه ی لیوان چ سبید و جرعه ای نو شید ..انگار برای شنیدن
حرف های آریا احتیاج به یک آرامبخش داشت  ...اریا ادامه داد:
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 تو در جریان خیلی چیزا نبودی  ...نمی تونسسستم یه قول بدم که شسساید نتونمپاش وایسم  ...آخه من ...
جرعه ای از قهوه اش را خورد  ...دهانش خشسسک شسسده بود  ...احتیاج به زمان
دا شت ....باید می گ ا شت تا حریر مقدار بی شتری از قهوه ی داخل د ستش را
بخورد ..برای همین با لحنی که ع له اش مشهود نبود ،گفت:
 بخورش تا راه بیفتم ...این جوری نمی تونم حرفمو بزنم ...حریر که ذهنش ح سابی درگیر حرف های آریا شده بود کمی از قهوه اش را که
حاال کمی خنک شده بود نوشید و نیمی از آن را به طرف او گرفت و گفت:
 دیگه نمی تونم  ...بریم ..آریا هم ته قهوه اش را نوشسسید و با لیوان حریر به بیرون انداخت  ...اتومبیل که
راه افتاد حریر بی صبرانه منتظر حرف های آریا بود ...
می دونی از بچگی یه دونه پسر حاج نصرت عظیمی بودن از من یه ادم دیگهسسساخت  ..نه خواهری و نه برادری  ...غرق پول بودم و هر چی می خواسسستم
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مادر و پدرم نه نمی گفتن  ..خب ادم که همه چی بی دریغ به پاش ریخته ب شه
فکر می کنی چی از آب در می آد؟  ...بابام می گفت تو تک پ سر منی  ...همه
مال و منالم فدای یه تار موت  ...البته مادرم خیلی دوا درمون کرد اما خوب به
قول مادربزرگم یکه زا بود و بعد من دیگه نتونسسست بچه دار بشسسه ...با اون همه
پول بزر شسسدم  ..از همون بچگی حس غرور تو وجودم پر شسسده بود  ...فکر
می کردم هر چی بخوام سه سوته مال منه ...
حریر دستی به پیشانی اش کشید  ...احساس می کرد سرش گی می رود ...
اما آریا بی توجه به حال او ادامه داد ...
وقتی دان شگاه قبول ن شدم بابام سربازیمو خرید  ..هم پول دا شت هم این کهتک پسسسره خونه بودم ...منو برد ور دسسست خودش اما من همش سسسرم به یللی
تللی بود  ...هر روز یه دختر جدید می اومد تو زندگیم  ...به قول حاجی یه
روز عاشق یه روز فارو  ...اما دست خودم نبود دلم می خواست خوش باشم و
خوش ب گ رونم ...پس به قول دوسسس تام این پوال قرار بود کی به دردم بخوره
...دخترا هم که فقط تی مو می دیدن و کار تمو م ..همین براشسسون کافی بود یه
پسسسر خوش تیپ و پولدار  ...اصسسال خیلی جاها خود دخترا بهم پیشسسنهاد می
دادن  ...سر گی ه اش بیشتر شد  ...احساس می کرد دیدش تار شده است ...
مسیر به نظرش کش می آمد و باال و پایین می شد  ...سست و بی حال گفت:
 -آریا نگه دار  ...حالم داره بهم می خوره ...
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این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
اما آریا بی توجه گفت:
 وایسا االن می رسیم ..چشسسمانش را بیشسستر باز کرد اما کامال دیدش تار شسسده بود ...نمی فهمید چرا
انقدر حالش بد ا ست؟  ...به سمت آریا چرخید ...ت صویر او را چندتایی می
دید  ..د ست خودش نبود ،هرا سان جیغ زد و بی اختیار به سمت او حمله ور
شد:
 چی کار کردی با من کثافت؟پ شت د ست آریا محکم روی صورتش خوابید و او را به سمت صندلی پرت
کرد:
 -بشین سرجات و خفه شو  ...می فهمی خفه شو....
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حاال دیگر حریر به هق هق افتاده بود  ...سرگی ه امانش را بریده بود و دست و
پایش رمقی برای دفاع نداشت فقط توانست چند کلمه را مقطع بر زبان آورد:
 ازت ...متنفرم  ...ازت...صدای آریا اکو وار در گوشش پیچید:
اما من عاشقتم عزیزم ...صورتش را به سمت شی شه ی اتومبیل چرخاند  ...ت صویر دخترکی بی حال
روی شیشه نقش بست  ..حریر کامال بیهوش بود که اتومبیل به سمت لواسان
سرعت گرفت ...
×××××××××××××××
پست سی و چهار )
بی حوصله لباس کارش را پوشید و از اتاقک بیرون رفت  ...حسن مشغول بود
و با دیدنش گفت:
 -داداش یه دقه بیا ...
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علیرضا به سمتش رفت و پرسید:
چی شده ؟حسن دست به کمر زد و با پشت دستش پیشانی اش را مالید و جواب داد:
 نمی دونم پ سر  ...هر کاریش می کنم رو شن نمی شه  ...آقا مح سنی دی شبهولش داده تا این جا ...
علیرضا خود را جلو کشید و نگاه به داخل موتو ر چرخاند ...
ببینم پمپ بنزینشو چک کردی ؟ شاید بنزین نمی کشه ؟نه بابا اونو که حالیمه داش علی  ..همه رو چک کردم  ...فقط سسسر در نمیارمچه مرگشه ...
علیرضا بی شتر خود را جلو ک شید و با دقت داخل موتور را چک کرد  ...ح سن
چهره ی او را زیر نظر داشت  ...علیرضا یکی از ماهرترین مکانیک های جوان
منطقه بود  ...امکان نداشت ماشینی را بیاورند و او نتواند مشکلش را حل کند
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 ...برای همین بود که اوس نا صر همی شه هوایش را دا شت و رفت و آمد های
بی موقع او را ندید می گرفت  ...با لبخندی که بر لب علیر ضا ن ش ست ح سن
دست بر هم کوبید و گفت:
 نوکرتم داداش پیداش کردی؟آره بابا ببین تنظیم تسمه تایمش بهم خورده ...و شروع به توضیح موردی که باعث می شد اتومبیل روشن نشود ،کرد ...
ساعتی به تعمیر گ شت اما نمی دان ست چرا آن قدر دل شوره دارد ...از طرفی
دلتنگی امانش را بریده بود  ...نگرانی ع یبی وجودش را فرا گرفته بود و مثل
خوره داشت درونش را می خورد  ...سر از داخل موتو ر بیرون کشید و دستمال
و آچارش را لبه ی آن گ اشسست  ...خدایا این چه حالی بود که دلیلش را نمی
فهمید  ...چند روز بود که دلش می خواسسست برود و حریر را ببیند  ...اما زری
اجازه نداده بود و گفته بود ...
االن وقتش نیست  ...دختره به هم ریخته بری ممکنه حرصشو سر تو دربیاره ...ب ار به موقعش خبرت می کنم ...
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اما نمی دان ست زری دارد چه کارها که نمی کند  ...خبر ندا شت زری او را در
عالم بی خبری به خواستگاری برده و سر سفره ی عقد نشانده است  ...وای که
برای چزاندن حریر چه حرف ها و نیش و کنایه ها که به دختره بیچاره نزده
است  ...نگاهی به اطراف انداخت انگار کسی چنگ به سینه اش زد  ...حالت
تهوع گرف ته بود بس که دل و روده اش در هم پیچ خورده بود  ...بی اخت یار
پاهایش به حرکت افتاد و همان طور که به سمت اتاقک می رفت حسن را صدا
زد :
 حسن داداش ؟این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
حسن که انگار همیشه گوش به فرمان بود جواب داد:
 جانم داش علی ؟ببین من یه دقیقه می رم و بر می گردم  ...اوسسسا اومد بگو تا ظهر بر می گردم...
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حسن که متوجه حال غریب او شده بود پرسید:
 داداش چیزی شده ؟به سمت شیر آب رفت و کنار آن چندک زد و د ستان روغنی اش را با صابون
کوچک کنار آن شست  ...دستش را پر از آب کرد و به صورتش پاشید و همان
طور که سرش را خیس می کرد جواب داد:
نه  ...یعنی نمی دونم  ..حالم خیلی بده می رم تا جایی و بر می گردم ...انگار بدجور داو کردیا؟از جایش بلند شد و همانطور که نفسش را محکم بیرون می داد گفت:
نمی دونم چمه  ...خیلی بدم خیلی ...باشه داش هر جور راحتی  ...مواظب خودت باشدست علی مردانه بر شانه اش نشست و گفت:
– نوکرتم  ...زود بر می گردم ...
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تمام م سیر را فقط به حریر فکر کرده بود  ..این که دوباره به خوا ستگاری برود
 ..اصال اگر جا داشت به پایش می افتاد تا قبولش کند  ...نمی دانست چرا تار
به تار وجودش به این دختر و صل شده بود  ...انگار سلول هایش با نام حریر
نفس می کشسسیدند و بدون او زندگی برایش معنایی نداشسست  ...کمی دور تر از
دانشسسکده ایسسستاد و موتور را روی جک گ اشسست و پیاده شسسد ..چشسسمش به
دان شکده بود  ...به زری زنگ زده بود و از آمدن حریر به دان شگاه مطمئن شده
بود  ...وقتی هوای یار به سرت بزند دیگر هیچ چیز جلو دارت نیست .حاضری
تحقیر شوی اما یک لحظه فقط یک لحظه نگاهش کنی تا سیراب شود قلبی
که بی او ثانیه ای آرامش ندارد ...
نیم سسساعتی ایسسستاد و منتظر شسسد ...دلش بی قرار تر از این حرف ها بود ...
باالخره تاب و توان از دسسست داد و به سسسمت دانشسسکده راه افتاد که چشسسمانش
حریر را دید  ...دخترکی را که تمام وجودش را به اسسسارت کشسسیده بود  ...تمام
وجودش قلب شد ...بالفاصله خود را عقب کشید  ...ت ش های قلبش آن قدر
شدید و پر التهاب بود که بی امان تنش را می لرزاند  ...چه طور این همه مدت
تاب آورده بود و حریرش را ندیده بود  ...انگار فضسسای خیابان پر شسسد از عطر
یاس ...تند تند نفس می ک شید  .حریر در خود بود و متوجه او ن شده بود که با
فاصله ،گوشه ای ایستاده و دلتنگی هایش را پر می کرد ...حریر عرض خیابان
را رد شد ..علیرضا بی اختیار بیشتر عقب کشید و دورا دور او را پایید  ...دلش
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نمی خوا ست جلوی دان شکده با او صحبت کند  ...شاید هم می ترسید برای
حریر بد شسسود  ...حریر که به سسسمت ایسسستگاه اتوب*و*س رفت بالفاصسسله
علیرضا برگشت و سوار موتورش شد  ...منتظر بود تا حریر سوار اتوب*و*س
شود و او را تا خانه همراهی کند  ...اما با دیدن تصویر مقابلش روع از تنش پر
کشسسید  ...دیدن اتومبیل آریا و ایسسستادنش مقابل پاهای حریر نفسسسش را بند
آورد ...حریر که سوار اتومبیل شد مشتی به فرمان موتورش کوبید و نفس زنان
به تصسسویر مقابلش خیره ماند  ...اتومبیل که راه افتاد بی اراده به دنبالش روان
شسسد  ...دیگر تمام شسسده بود ..باورش نمی شسسد  ...انگار راه گلویش را بسسسته
بودند .به زحمت و خس خس کنان نفس می کشید بی شک امروز تکلیفش را
با جوانک روشن می کرد  ...اتومبیل که راه افتاد پا روی هندل گ اشت و با زدن
ضربه ای محکم موتورش را به حرکت درآورد ...
×××××××××××
وارد باو شد و اتومبیل را میان حیاط بزر آن پارک کرد  ...بالفا صله پیاده شد
و به سسسمت در بزر آن رفت...سسسرش را بیرون آورد و نگاه گ رایی به کوچه
ا ندا خت  ..آن و قت روز ه مه جا خلوت بود و پرنده پر نمی زد  ...در را که
ب ست به سمت ساختمان دوید و با کلیدی که از نا صر گرفته بود در ورودی را
باز کرد  ...بارها برای تفریح به همراه دوسسستانش به این ویال آمده بود و خوش
گ رانده بود ...ا صال پدر نا صر این ویال را برای این جور کارها گ ا شته بود و
ناصسر هم ع ب پشستکاری برای اسستفاده از آن داشست...به سسرعت از پله ها
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پایین آمد و به طرف اتومبیل رفت و در سسسمت شسساگرد را باز کرد ...حریر بی
حس و حال روی صندلی به خواب رفته بود  ...د ست انداخت و او را از روی
صندلی بلند کرد  ...سبک بود همچون پر  ...سر حریر روی سینه اش خوابید
و همزمان عطر یاس م شامش را پر کرد...نف سی عمیق ک شید و ج سم حریر را
بیشستر به خود چسسباند  ..این دختر مال او بود و مال او می ماند  ...دیگر برای
به دست آوردن جسم او تردید نداشت ..
××××××××
کوچه ها را یکی یکی زیر پا گ اشسسته بود  ...اگر تا خود شسسب هم محله را می
گشسست و دانه به دانه داخل باو ها را نگاه می کرد این کار را می کرد و حریر را
پیدا می کرد  ...وقتی اتومبیل اریا از سسسر پیچی گ شسسته بود و او به خاطر یک
اتومبیل دیگر که به یکباره مقابلش در آمده بود اتومبیل را گم کرده بود  ،دا شت
دیوانه می شسسد  ...حاال نمی دانسسست اتومبیل ک ا رفته و خبری از آن نبود ...
هنوز باور نداشت حریر ان قدر راحت کنار آریا بنشیند و قهوه بخورد  ...از دور
که داخل اتومبیل را می دید خون خونش را داشسست می خورد اما با خود عهد
کرد بایسسستد و تا آخر به آن صسسحنه ها نگاه کند  ...دیگر مطمئن بود دختر
مقابلش رانمی خواهد  ...حریر با کار امروزش خود را در یاد و خاطر او ک شته
بود  ...باید می ایستاد و می دید تا دیگر هرگز نامی از او بر زبان نیاورد .. ...اما
وقتی اتومبیل آریا مسسسیری خارج از شسسهر را در پیش گرفت انگار خود به خود
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همه چیز را از یاد برد  ...دلش به شور افتاد و به دنبال آن ها راه افتاد  ...فا صله
را تا حدود زیادی حفظ کرد تا آریا متوجه حضسسورش نگردد  ...داخل ماشسسین
قابل دید نبود اما وقتی سسسرعت ماشسسین باال گرفت بی اختیار نگران شسسد  ..اگر
بالیی سسسر حریر می آمد حسسسین آقا چه می کرد ؟ ...این مرد یک بار تا مرز
سسسکته رفته بود  ...نه نمی گ اشسست!  ...حسسسین آقا را دوسسست داشسست و نمی
گ اشت این دختر با نادانی که در پیش گرفته بود او را به کشتن دهد  ..هر جور
بود حریر را پیدا می کرد این بار وارد کوچه باغی بزر شسسد و نگاهش را به دو
در بزر روبه روی هم دوخت ...
×××××××××××××
با حس گرمای آغوشسسی پلک هایش را از هم باز کرد  ...صسسسدای ن*ف*س
ن*ف*س های آریا و هرم نفس های که روی سر و صورتش می نشست باعش
شد هراسان جیغی بکشد  ..آریا او را بیشتر در آغوش کشید و نرم گفت:
 نترس عشقم پیش منی ...و او را روی تخت خواباند  ...با آن که هنوز سسسرش تا حدود زیادی گی می
رفت پر از ترس  ،تمام رمقش را جمع کرد و خود را عقب کشسسید  ...بی اختیار
می لرزید و اندام ظریفش از شدت ترس و وح شت تکان می خورد  ...اریا با
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چشسسمان سسسرخ و چهره ای ملتهب چهار دسسست و پا روی تخت نشسسسسست و به
طرفش آمد  ...حریر بی اختیار جیغی از ته دل کشید و فریاد زنان گفت:
 به من نزدیک نشو لعنتی  ...خیلی کثافتی...اما اریا در حال و هوای دیگری بود  ...در دل به خود لعنتی فرستاد که چرا او را
م بور به خوردن تمام قهوه نکرده بود و حاال او زودتر از موعد بهوش آمده بود
 ...البته این دوری و وح شت او را بی شتر جری می ساخت  ...زن مورد عالقه
اش روی ت خت م ثل ب ید می لرز ید و او فقط فکر کام یابی از او بود  ...نفس
های حریر تند شسسده بود و حس می کرد فضسسا خالی از هواسسست  ...چشسسمان
سسسرخ اریا او را بدجور ترسسسانده بود  ...اریا با یک جسسست او را روی تخت
خواباند و رویش خیمه زد  ...حاال حریر مثل یک آهوی بی پناه در چنگال شیر
قوی اسسسیر شسسده بود و چشسسمانش از ترس و وحشسست از حدقه بیرون زده بود و
مثل ماهی بیرون افتاده از آب بال بال می زد  ...آریا دست او را به قصد نوازش
صسسورتش رها کرد و خود را جلو کشسسید  ...اما حریر چنگی به صسسورت او زد و
ه مزمان جیغی از ته دل کشسسید  ...درد صسسورت آریا را پر کرد و همزمان به
صورت او سیلی محکمی نواخت  ...اما حریر که برای دفاع از خود به آخرین
توانایی هایش چنگ می انداخت سعی کرد خود را از زیر دست او ن ات دهد
 ...ولی آریا قوی تر از این حرف ها بود  ...هر دو دستش را با یک دست گرفت
و همان طور که پاهایش را میان پاهایش قفل می کرد سسسر در گریبان او فرو برد
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 ...حریر جیغ می زد و خدا را صسسدا می کرد  ..دسسست آریا مانتویش را درید و
نفس حریر را در سینه قطع کرد  ...به نظرش دیگر تمام شده بود  ...این اریای
نفرت انگیز بود که همه وجودش را به تاراج می برد  ...کاش می توانسسست یک
قدم به عقب برگردد  ...به نادانی خودش خندید  ...چه روزها که نفهمیده بود
 ...درسسست زمانی که از همه چیز سسسیر شسسده و مطمئن شسسده بود که به محض
بیرون رفتن از این تخت خود را خواهد کشسست احسسساس کرد از بند رها شسسده
است  ...جسمش از بار سنگین تن آریا آزاد شده بود  ...نمی فهمید چرا آریا از
او گ شته است  ...آرام پلک باز کرد  ..اما با دیدن تصویر مقابلش نفس حبس
شده در سینه اش را رها کرد ...
علیر ضا آن جا بود  ...با تمام مردانگی هایش  ...بی اراده از جا بلند شد و بی
آن که چ شم از ت صویر مقابلش بگیرد با ترس و لرز خود را جمع و جور کرد و
در خود مچاله شد  ...مشت محکم علیرضا آریا را گی کرده بود ..
×××××××××
وارد کوچه باو که شد بین دو باو ایستاد  ...به سرعت موتورش را گوشه ای رها
کرد و به سمت اولین باو دوید  ...در آهنی جای دید نداشت  ..به سمت دیوار
رفت و از دیوار باو باال رفت.نمی دانست چگونه دیوار را باال برود اما فقط یک
به یک چیز فکر می کرد پیدا کردن حریر  ..نگاه در فضسسای باو چرخاند  ...از
اتومبیل آریا خبری نبود  ..به سرعت پایین پرید و به سمت باو رو به رو رفت ..
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مثل آن یکی از دیوار کوتاه باو باال ک شید و با دیدن اتومبیل آریا داخل باو پرید
 ..فضای آرام باو نشان از خالی بودن سکنه داشت  ..با قدم هایی تند خود را به
اتومبیل ر ساند  ...گی و منگ به عمارت نگاهی کرد اما با صدای جیغ حریر
ر اه نف سش ب سته شد ...بالفا صله به طرف ساختمان دوید  ...م سیر را جیغ
های حریر مشسسخص می کرد و علیرضسسا بی امان پله ها را باال می دوید  ...در
اتاق باز بود و دیدن ت صویر مقابلش لحظه ای او را م سگ خود ساخت  ...اما
التماس های حریر و تالشسسش برای ن ات باعث شسسدبه یکباره به سسسمت اریا
حمله ور شود و او را از روی حریر بلند کند  ...دیگر دست خودش نبود مشت
بود که بر سر و صورت آریا می خوابید  ...انگار می خوا ست عالوه بر ن ات
حریر وجودش را از انهمه نفرت خالی کند  ...دیوانگی که مرزی نداشسست ...
دیدن ان صحنه ها به جنون کشاندتش ...سر و صورت خونین اریا هم تاثیری
بر رفتارش ندا شت و م شت بود که بر تن و جان او می زد  ...اما با جیغ ممتدد
حریر د ست از ضربه زدن بردا شت و بلند شد  ...ن*ف*س ن*ف*س می زد
تمام تن و جانش خیس عرق شده بود  .سینه ی ستبرش به شدت باال و پایین
می شد  ...بی اراده به سمت حریر نگاه کرد که مالفه را در دهان چ انده بود و
هق می زد  ...دسسسست خودش نبود لبریز بود از نفرت  ...از دخترک م قابلش
متنفر بود  ...جلو رفت  .حریر مچاله شده بود و چ شم از او بر نمی دا شت ...
دسسستش باال رفت  ...باید می زد وگرنه دلش آرام نمی گرفت  ...قلبش آن چنان
در سینه می کوفت که انگار همین االن سینه را می شکافت و بیرون می زد ...
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چ شم های حریر بی اختیار ب سته شد  ...حاال خود را م ستحق این سیلی می
دید ...
نالید :
علیرضا ...انگشتان علیرضا در هم گره خورد و پایین افتاد  ..پلک های حریر باز شد  ...نا
امید به علیرضا نگاه کرد  ...علیرضا بی نفس گفت:
 خیلی بی لیاقتی ...حریر شکست  ...حتی لیاقت سیلی علیرضا را هم نداشت  ...علیرضا گامی
به عقب بردا شت  ...علیر ضا دا شت می رفت؟!  ...از جا جهید و با آن و ضع
اسفبار گفت:
 علیرضا بکش منو ...اما با کالم علیرضا به معنای واقعی مرد:
 -تو لیاقت مردنم نداری ...
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و با فریادی که تن حریر را لرزاند ادامه داد:
 تو لیاقت مردنم نداری!دیگر از چشم علیرضا افتاده بود ...
*************
پست سی و پن )
ان چشم ها داشت بیچاره اش می کرد  ...بلند و محکم غرید :
َ
 لعنتی  ...اه لعنتی ...وقتی پله ها را یکی دو تا پایین می دوید ،فقط و فقط به پوست سفید حریر فکر
می کرد که این چنین زیر پن ه های آن گر ملعون به سسسرخی می گرایید...
وقتی به حیاط رسید  ،نفسش را با صدا بیرون داد و چند بار در آن صال ت ظهر
بلند فریاد کشید" خدا" ..اما آرام نشد  ..به طرف اتومبیل اریا رفت و با مشت و
لگد به جانش افتاد  ...به زمین و زمان ناسزا می گفت ...مشت هایش بی مهابا
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روی بدنه ی اتومبیل می نشسسسسست...اما چرا آرام نمی گرفت؟ خودش هم در
ع ب بود ...تا مرز دیوانگی راهی نبود ...خسسسته که شسسد روی دو زانو افتاد ...
نفس هایش به خس خس افتاده بود و گلویش به شدت می سوخت  ..باز هم
از ته دل و با صدایی خش دار نالید :
خدایا ...دلش کباب شده بود برای آن همه مع صومیتی که اگر دقایقی دیر می ر سید به
تاراج رفته بود  ...نفس بریده به بدنه ی اتومبیل تکیه داد و چندین و چند بار
سسسرش را محکم به عقب کوبید  ...خدایا چه باید می کرد ؟ ..هنوز مثل آدم
های گی و منگ درک درسسستی از موقعیتش نداشسست و شسسوکه بود  ...صسسدای
ضعیف گریه ای باعث شد سر بچرخاند  ...حریر آن جا بود  ...نمی توانست
ببیند ...قادر به دیدن این همه خفت نبود  ...دسسستش را به پیشسسانی گ اشسست و
آرن ش را حایل زانوانش کرد ...داشت خفه می شد ...دلش حال و هوای گریه
دا شت  ...شانه هایش که لرزید ،حریر بی شتر شک ست  ...با این مرد چه کرده
بود ؟
خوار و زبون در آسسستانه ای در نشسسسسست  ...پاهایش هنوز می لرزید و قادر به
ایسسستادن نبود  ...به زحمت پله ها را پایین آمده بود  ...ترسسسیده بود  ..از تناه
ماندن با آریا ترسیده بود  ..علیرضا هم او را آن جا رها کرده و رفته بود ..اما باز
هم تمام قدرتی که در زانوهایش پیدا کرده بود را فقط به پشسستوانه ی حضسسور
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علیرضا دا شت  ...وقتی از کنار آریا رد شد تمام نفرتش را با چ شمانش نثار او
کرد و از کنارش گ شت  ...آریا با درد صدایش کرد :
 حریر ؟اما حریر به عقب برنگشت و بالفاصله از اتاق بیرون زد ....
بی رمق چشسسم به علیرضسسسا دوخت  ...دیگر نای گریسسستن هم نداشسسست ...
صورتش به سرخی می زد و جای پن ه های آریا به خوبی روی آن نمایان بود
...چشمانش سرخ و ملتهب ،به علیرضا دوخته شده بود  ...علیرضا که از جا
برخا ست حریر د ست اچه از جا جهید و با صدایی که انگار از ته چاه به گوش
می رسید گفت:
تو رو خدا منم با خودت ببر ..این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
علیرضا با حرص و خشم به سمتش آمد و غرید :
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 اون موقع که دا شتی سواره ما شینه پ سره می شدی چرا فکر نکردی لعنتی ؟آخه چه قدر نفهمی  ...ها ؟
 به خدا من نمی خواستم ...قرار بود فقط با هم حرف بزنیم ...اما علیرضا عصبانی بود و در مرز انف ار  ...خشم زیر پوستش وول می خورد
و دا شت دیوانه اش می کرد ...کاش می توان ست آن همه خ شم را جایی خالی
کند ...آن همه مشسسست و لگد هم کار سسسساز نبود  ..چرا آتشسسی که درونش بر
افروخته شسسسده بود رو به خاموشسسی نمی رفت ؟ حریر بی توجه به این همه
ناراحتی نالید:
 تو رو خدا علی کمکم کن؟چشمان ترسیده و هراسان حریر مثل نیشتری بر قلب علیرضا فرو می رفت ...
هنوز هم این دختر را با تمام وجود می پر ستید؟  ...هنوز هم دو سش دا شت؟
 ...بین آن همه نفرت و عشسسق گیر افتاده بود  ...چنگی به موهایش زد و بی آن
که جوابی دهد به سمت در حیاط رفت  ...حریر عاجزانه روی زمین زانو زد...
علیرضا دیگر او را نمی خواست!  ...کف دستانش روی زمین چسبید و به هق
هق افتاد  ...دیگر هیچ چیز برایش مهم نبود  ..کاش زیر د ست و پای علیر ضا
له می شسسد اما فقط کمی ،کمی از عشسسق آن روزها را در چشسسمانش می دید.
ع شقی که باعث ن اتش از این مخم صمه شده بود  ...موجی از نفرت که در
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چشمان او دیده بود او را نا امید و در مانده ساخت  ...علیرضا بی آن که او را با
خود ببرد رفته بود ...
×××××××××××
بیرون از حیاط موتورش را که در آن حال و هوا  ،ا صال نفهمیده بود چگونه رها
کرده بود  ،دید و آن را از روی زمین بلند کرد  ...باید می رفت و کمک می آورد
اما گ اشسستن حریر در آن جا آن هم تنها کار عاقالنه ای نبود  ...بخصسسوص که
آریا هنوز زنده بود و نفس می کشسسید  ...وقتی از اتاق بیرون زده بود نگاهش
روی آریا خیره مانده بود که آش و الش درد می کشسسید  ...اما چرا دلش هنوز
خنک نشده بود ؟ ...کاش او را کشته بود ...
موتور را با د ست تا دم ویال ک شاند و روی جک گ ا شت و به حیاط برگ شت
.حریر هنوز گریه می کرد ...از کنارش به سرعت گ شت و وارد ساختمان شد
 ...چ شم چرخاند و با دیدن چادر حریر که گو شه ای رها شده بود ،جلو دوید
و آن را برداشسست  ...از سسساختمان که بیرون زد کنار اندام لرزان او ایسسستاد و با
صدایی گرفته ،بلندتر از حد معمول به او توپید:
 با گریه نمی تونی این بی آبرویی رو پاک کنی  ...پس پاشسسو که زودتر از اینجا بریم ...
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حریر اشک ریزان از جایش بلند شد  ...دلش می خواست توضیح دهد  ...می
دان ست این اتفاق در مکتب علی بخ شودنی نی ست اما باید چیزی می گفت تا
شاید کمی  ،از آن همه ناراحتی و درد را بکاهد  ...لب گشود اما علی دلخورتر
از این حرف ها چادرش را به سمتش گرفت و گفت:
سرت کن ...من ...من ...باید ...فقط خفه شو  ...فهمیدی ؟چشمانش گرد شد  ...اصال باور نداشت که علیرضا با او این چنین حرف بزند
 ...پس آن همه عشق ک ا رفته بود ؟ ...چرا نمی توانست حال او را درک کند؟
...اما نمی دانسسست با این اتفاق غیرت علی را نشسسانه رفته بود  ...دوباره بغض
گلویش را پر کرد و اشک هایش سرازیر شد  ...اما علی کوتاه بیا نبود ...
به جای این اشکا راه بیفت ...دل شک سته و داغان به دنبال او راه افتاد  ...بیرون از ویال موتور علی گو شه ای
جا خوش کرده بود  ...علی به سسسمت موتور رفت  ...اما حریر بی اختیار به
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س*ک*س*ک*ه افتاد ...یعنی باید پ شت علی می ن ش ست ...علی که متوجه
حال او نشده بود با برداشتی اشتباه غرید :
 بله خانم ،ما شا سی بلند نداریم  ...موتور قرا ضه ی ما ک ا و شا سی بلندشازده ک ا  ...تا سر خیابون تحمل کن برات ماشین می گیرم ...
نتوانسسست بگوید چگونه این همه نزدیکی را تحمل کند  ...چگونه تن ناپاک و
د ست خورده اش را به د ست او ب س ارد  ...با چ شمانی خیس جلو رفت  ..آب
دهانش را قورت داد ...علیرضا عصبانی تر از قبل با چشم غره ای نگاهش کرد
و پشت فرمان نشست  ...حریر کنار موتور او ایستاد  ...جرات نداشت بگوید
می ترسسسید..مگر به همین راحتی بود  ...نمی دانسسست چه کار کند ؟ ...تمام
وجودش از ترس می لرزید ...اما جرات حرف زدن نداشسسست  ...می ترسسسید
دوباره علیرضا ا شتباه بردا شت کند  ...اگر جان می داد هم باید سوار می شد
 ...فقط ان جا نمی ماند  ..علی رضسسا زیر چشسسمی نگاهش کرد  ..تردید را در
چ شمان او دید  ...حو صله ی ناز ک شی ندا شت  ...همین طور بی حو صله و
داغان بود ...اما رنگ پریده حریر طاقتش را تاب کرد و با لحنی که کمی آرامش
چاشنی اش بود گفت:
 -بشین  ...نترس ..
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حریر با ترس پشت او نشست  ...این همه نزدیکی در باور علیرضا نمی گن ید
 ..حریرش این جا بود درست در چند سانتی اش  ...نفسش در سینه بند آمد...
باید چیزی می گفت:
محکم بشین ..حریر کمی خود را جلو کشید ..
پیرهنمو محکم بگیر ...حاال دیگر علی برایش اسسسطوره بود ....علی قهرمان دلش بود  ...عفت و پاک
دامنی اش را مدیون علیرضا بود  ...کاش علی او را می بخشید کاش ...
**************
اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود  ،تو گندم را بی اعتبار کردی ..
عیسی صمدی)
پست سی و ششم)
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د ستان یگ زده اش را دور زانوهایش گره کرد و چانه اش را روی آن ها گ ا شت
 ...چرا این اشسسسک های لعنتی ب ند نمی آ مد؟ ...اشسسسک هایی که ان گار از
سرچشمه می جوشید و انتهایی نداشت  ...با صدای در ،سرش را بلند کرد ..
مریم وارد اتاق شسسد و همان طور که سسسینی داخل دسسستش را روی تخت می
گ اشت ،مقابلش زانو زد و گفت:
 هنوز داری گریه می کنی؟بسه دیگه  ...ببین چشات چه شکلی شده؟فین فین کنان جواب داد:
 دارم میمیرم مریم...مریم لیوان شربت را برداشت و گفت:
بیا دختر خوب یه کم از این بخور  ...ببین با خودت چی کار کردی ؟ولیوان را نزدیک دهان حریر نگه دا شت  ..لب های سرخ حریر به لبه ی لیوان
نرسیده با حالتی هیستریک لرزید و ن*ف*س ن*ف*س زنان و ناباورانه گفت:
 -داشت  ...داشت بهم...
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مریم با نگرانی و بغض نگاهش کرد و همان طور که بازوانش رامحکم میان
انگشتانش می گرفت گفت:
جون من آروم باش  ...ببین چه جوری می لرزی  ...بهش فکر نکن ...سینه اش پردرد باال و پایین شد و چشمان وق زده اش را به او دوخت :
من خیلی احمقم نه؟نه عزیزم یه اشتباه بود ...اشتباه بود مریم؟ اگه علی سر ...سر نرسیده بود ...وای  ...وای ...و دستانش را مقابل صورتش گرفت و هق زد  ...انگار تازه از شوک بیرون آمده
بود  ...حاال فقط آن تصویر وحشتناک مقابل چشمانش رژه می رفت و روع و
روانش را آزار می داد  ...اریا مثل یک خون آشسسسام در نظرش جلوه می کرد و
مقابل چشسسمانش کش می آمد ...چرا این چهره ی کریه او را ندیده بود ؟ هنوز
پو ستش از اح ساس نفس های او می سوخت  ...درونش ولوله و غوغایی برپا
بود ...
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مثل یک دیوانه دست از گریه برداشت و دست به بدنش کشید و گفت:
 ببین  ..ببین  ...می خواست بهم ...این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
مریم که حاال دیگر پا به پای او اشک می ریخت نالید:
هیش ...تو رو خدا با خودت این وری نکن ...دلش می خواسسست جیغ بزند و داد بکشسسد...انگار چیزی در گلویش گیر کرده
بود ...تیغ تیزی مدام به قلبش فرو می ر فت و بیرون می آ مد ...خش می
انداخت و پاره می کرد ...بوی خون را حس می کرد ....به خدا که قلبش پاره
پاره شده بود  ...دست روی سینه اش گ اشت  ...قفسه ی سینه اش به شدت
می سوخت  ......نفسش را مقطع بیرون داد و با خنده ای هیستریک و عصبی
گفت:
-به مامانت گفتی آره؟  ...وای مریم آبروم ...
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حرکات دیوانه وار حریر داشسست مریم را می ترسسساند ..جلو کشسسید و محکم
بغلش کرد  ...باید او را هر طور شده آرام می کرد:
چی داری می گی  ...هیچکی نمی دونه  ..به مامان گفتم با زن بابات دعواتشده ...
دست نوازش مریم روی کمرش باال و پایین می شد ...کمی که نوازشش کرد و
آرام از بغل او بیرون ک شید ...نگاه حریر عاقل اندر سفیه به چ شمان او دوخته
شده بود ...چرا هیچ چیز جز آن صحنه را نمی دید ...مریم با احتیاط لیوان را
نزدیک دهانش گرفت و گفت:
تو رو خدا یه ذره بخور ..لیوان را به لب های او چسباند ...لب های حریر خیس شد  ...شیرینی شربت
به تلخی یک زهر بود  ...اما مریم با اصسسرار نیمی از شسسربت را به او خوراند .
عرق بیدمشسسسک دوای درد حریر بود شسسساید که حداقل دقایقی او را آرام می
ساخت ...حریر سر به دیوار تکیه داد و نالید:
-مریم بهش گفتم منو بکش...

wWw.Roman4u.iR

334

مریم درسسسکوت نگاهش می کرد  ...باید مهلت می داد تا حریر خود را تخلیه
کند ...این دختر فشار زیادی را تحمل کرده بود  ..اتفاق ساده ای نبود  ...حریر
پوزخندی زد و ادامه داد:
 هه....گفت تو الیق مردنم نیستی ...سرش را محکم به پشت سرش کوبید:
 راست میگه من یه آشغال کثیفم  ...نه؟مریم اشک ریزان نگاهش کرد ...
چرا حال خودش را نمی فهم ید ....از خودش متنفر بود  ...از آر یا و حتی از
علیرضا  ...تنش هنوز می لرزید ازحس آن همه خفت و خواری  ..کاش میمرد
و علیرضسسا او را در آن حال و روز نمی دید  ..هنوز نگاه پر نفرت علیرضسسا را از
خاطر نبرده بود  ...ک سی که همی شه با ع شق نگاهش می کرد حاال به او دیدی
پر از تنفر پیدا کرده بود  ...دست خودش نبود انگار درونش خالی شده بود ...
عاشسسق علیرضسسا نبود  ..هیچ وقت هم دنبال محبت او نرفته بود یعنی اصسسال ان
همه محبت برایش عادی و روز مره بود  ..اما چرا حاال درست آن جا همه چیز
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برایش مهم شده بود؟ انگار که وقتی چیزی را داری برایت عادی ست اما امان
از روزی که آن را از دست بدهی ...
حاال که ساعاتی از آن اتفاق می گ شت تازه می فهمید چه خطری از سرش
گ شته ا ست  ...افکارش آن قدر آ شفته و پری شان بود که نمی دان ست چه کار
کند  ...علیر ضا مثل یک سوپر من سر ر سیده بود و او را از د ست آریا ن ات
داده بود  ...داد و فریادهای او را به خاطر می آورد ...ناسسسزاهایی که به زمین و
زمان می داد  ...علیرضا را هیچ وقت این گونه ناآرام و آشفته ندیده بود...
انگار آن لحظه از ترس به نوعی بی حسی دچار شده بود و هیچ چیز حالی اش
نبود جز فرار از آن جا و حمایت علیرضا  ...اما حاال همه چیز مثل یک پرده ی
سینما مقابل چ شمانش به ت صویر ک شیده می شد و با هر بار تکرار هزار بار
میمرد و زنده می شد  ...انگار مریم افکارش را خوانده بود:
 خیلی نگرانت بود  ...خیلی داغون بود حریر ...گی و منگ نگاهش را به او دوخت:
 علیر ضا رو می گم  ...تو خودت نبودی  ...باورم نمی شه علیر ضا این جا روب لد باشسسسه  ...یعنی ما رو تعق یب می کرده؟ ...وقتی آوردت این جا خیلی
ترسسسیدم  ...اولش فکر کردم علیرضسسسا به این روز انداخته تت ...اما حال و
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روزش ..بیچاره خیلی داغون بود حریر ...گفت نمی خواسسسته با این حال بری
خونه ..
به یاد زری افتاد  ...وای که اگر می فهمید؟ آبرو برایش نمی گ اشت  ...بیچاره
پدرش  ...ترس در چشمانش النه کرد و دوباره هق زد  ...مریم مستاصل دست
دور شانه هایش قفل کرد و او را محکم به خود چسباند ...حریر طاقت از کف
داد و خود را در آغوش او رها کرد و های های زیر گریه زد  ...چه قدر بدبخت
بود  ...باورش نمی شسسد که آریا با او درسسست مثل زنان خیابانی رفتار کرده بود
...از آن خوا ستگاری ک ایی به ک اها که ک شیده ن شده بود  ..آن قدر گری ست
که تقریبا بی حال و بیهوش به خواب رفت  ...شاید می شد که در ان حال همه
چیز را فراموش کند ...
××××××
با صدای زنگ از اتاق بیرون آمد و مادرش گفت:
چی شد خوابید؟-اره مامان حالش خیلی بده ..
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مادرش سری به تاسف تکان داد و گفت:
خدا بگم این مادر ناتنی شسسو چیکار کنه ..خیر نبینه الهی  ..ببین این بچه روچه جوری می چزونه !
م بور به دروو شده بود  ..گفتن واقعیت کار هر ک سی نبود ...از سویی نمی
خواسسست دید مادرش نسسسبت به حریر تغییر کند  ..حریر بهترین دوسسستش بود
...با شنیدن دوباره ی زنگ گفت:
مامان ب ار ببینم کیه ؟به سمت آیفون رفت و با دیدن چهره درهم علیرضا گوشی را برداشت ...
علیرضا با متانت جواب داد:
میشه یه لحظه بیایید پایین ...بله بله االن میام ..پله ها را تند تند پایین دوید و خود را به حیاط رسسساند  ...علیرضسسا گوشسسه ای
ای ستاده بود و خیره ،چ شم به زمین دوخته بود ...رنگ و روی کبودش ن شان از
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حال و احوال درونش دا شت  ...مریم جلو رفت و آرام سالم کرد  ...علیر ضا
سر به زیر و با صدایی گرفته جواب سالمش را داد  ...مریم در دل به این همه
ن ابت و مردانگی احسسسنت گفت و بی اختیار به حریر حسسسسادت کرد ...
علیر ضا نایلون داخل د ستانش را به سمت او گرفت و با صدایی پر از نگرانی
گفت:
 بهتره؟مریم همان طور که نایلون را می گرفت جواب داد:
 نه اصال  ...از اون موقع که اومده فقط گریه کرده  ...می ترسم حالش بد بشه...
علیرضا با کالفگی پرسید:
امروز تا ساعت چند کالس داشتید؟-واال تا بعد از ظهر ساعت شیش  ..اما من نتونستم برم ...
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باشه ...یکی دوساعت این جا باشه  ...یه کم که آروم شد خودم میام دنبالش ...نمی خوام حالش جوری باشه که عمه م چیزی بفهمه ...
مریم کالفه نتوانست خود دار باشد و جواب داد:
 می دونید که همین عمه تون باعث تمام این مصیبتاست ؟علیرضا خ الت زده دست به پیشانی اش کشید و زمزمه کرد:
 واسسسه همین نمی خوام عمه چیزی بفهمه  ..می دونم اذیتش می کنه ...اینمانتو رو بدید بهش  ..نمی خواسسستم با اون مانتوی پاره بره خونه ...حسسسین آقا
قلب درست و درمونی نداره ...می ترسم اگه حریر رو تو این وضع ببینه دوباره
حالش بد بشه..
دستتون درد نکنه ...علیرضا سرش را پایین انداخت و گفت:
هر موقع بهتر شد بهم خبر بدید ...کاش می شد امشب این ا بمونه ...مریم خیره نگاهش کرد و جواب داد:
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خودتون می دونید که نمیشه  ..حریر هیچ وقت بیرون از خونه نمونده  ..همهمی فهمن چه اتفاقی افتاده  ...اونم با اخالق عمه ی شما...
علیرضا نمی دانست چگونه حرف دلش را بزند اما من من کنان گفت:
 حواستون بهش باشه ..مریم به حال حریر غبطه خورد  ..آرزوی هر دختریسسست کسسسی این چنین و با
تمام وجود به فکرش باشد ...
 چشمعلیرضا گامی گامی به عقب برداشت که فکری به ذهن مریم رسید...
راستی یه فکری !در جایش ایستاد و کن کاو گفت:
-بفرمایید ..
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من باهاش می رم خونه  ..می گم حالش تو دانشکده بد شده و من همراهیشکردم...این جوری حال و روز بدش باعث شکه کسی نمیشه  ،بخصوص عمه
تون ...
جمله آخر را با کنایه بر لب راند  ...علیرضا سر به زیر شد و پرسید:
می تونید؟آره  ..حتما  ..اصال این وری بهتره ..پس یه ساعت دیگه میام دنبالتون ...انگار که می ترسید بار دیگر حریر را در این شهر درندشت تنها بگ ارد ...
خداحافظی که کردند علیر ضا از خانه بیرون آمدو به سمت موتورش رفت ...
لحظه ای گی و مات به خیابان نگریسسست  ..خیلی عصسسبانی بود خیلی اما بی
شک االن زمان تالفی نبود ...االن فقط وقت کمک بود  .باید از جان و دل مایه
می گ اشسست  ...با آن که تمام مدت ذهنش دو دوتا چهار تا می کرد و با خود
درگیر بود اما تنها گ اشسستن حریر کار او نبود  ...عقلش می گفت " بدبخت
متنفر باش " و احساسش نهیب می زد " خره تو هنوزم عاشقشی  ...هنوزم برای
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هر نف سش میمیری " عقل می گفت" دختره رو از زیر د ست و پای پ سره جمع
کردی  " ..اما اح ساس فریاد می ک شید" خب با شه  ..خودش که نخوا سته ..
جیغاشو نشنیدی ؟ مگه ندیدی به زور بود  ...اون آشغال خودم می کشم" عقل
می گفت" دیوونه شدی؟  ..یه عمر عاشقی کردی دختره جوابتو این جوری داد"
اح سا سش غ صه دار می نالید " پای همچیش ه ستم  ...من هنوزم جون میدم
براش " ...
سوار موتور که شد نفسی از عمق جان کشید و زیر لب زمزمه کرد:
 خدایا خودت کمکم کن ...***********
پست سی و هفت)
لبه ی پن ره ی اتاقش نشسته بود و به سیاهی آسمان چشم دوخته بود  ..آسمان
آن شسسب هم مثل آسسسمان دلش ،نه ماه داشسست و نه سسستاره ای! ...تاریک بود و
ظلمات  ....سر خورده و غمگین سرش را به شی شه چ سباند و انگ شت ا شاره
اش را روی آن لغزاند..نام حریر با خط خوشش روی شیشه نقش بست  ...چرا
نمی توانسسست این دختر را با تمام اشسستباهاتش فراموش کند؟  ..امروز دقایقی

حر یری به عطر یاس

343

دلش آن چ نان ر نگ نفرت گرف ته بود که فکر نمی کرد هیچ و قت حریر را
ببخشد اما هر لحظه که می گ شت ،هر لحظه که از آن لحظات تلگ و اسفبار
دور می گشت ،بیشتر و بیشتر به همان علیرضای عاشق نزدیک می شد ...مگر
نه این که عا شقی کردن سخت بود و د شوار  ...پس پای ثابت می خوا ست و
دل شیر  ...باید اندازه ی ادعایی که می کرد صبور و قوی می بود  ...هر چه به
اعمالش بی شتر فکر می کرد بی شتر شرمنده می شد ...می توان ست با حریر بهتر
برخورد کند  ...درست بود که ر غیرتش بدجور قلنبه شده بود و دا شت خفه
اش می کرد اما حریر که تقصسسیری نداشسسست  ...با هر بار یادآوری جیغ های
حریر دلش بی شتر از قبل ریش می شد  ...کاش می توان ست زمان را به عقب
برگرداند  ...کاش آن موقع به جای فریاد زدن بر سسسرش ؛ تن لرزانش را محکم
در آغوش می گرفت و آرامش می کرد  ...چه قدر دلش می خواسسست لحظه ها
به عقب برگردند و تمام مسیر لواسان تا تهران را دوباره طی کند  ...حریر آن جا
بود  ...درسسست پشسست سسسرش  .ترس دخترک را تشسسخیص داده بود  ...آرام می
رفت تا بی شتر از آن ترس و وح شت را به دلش نریزد  ..اما خب د ست خودش
نبود ،عصبانی بود و به شدت دلگیر ! ..مرد بود دیگر  ...معشوقش را زیر دست
و پای یک نامرد دیده بود  ...ت سسسم آن لحظه خونش را به جوش می آورد و
دلش را می لرزاند  ...ا صال انگار از ظهر تا به حال یک زلزله ه شت ری شتری
در وجودش اتفاق افتاده بود و حاال یک به یک پس لرزه هایش را اح ساس می
کرد  ...هنوز در افکارش غوطه ور بود که گوشسسی همراهش زنگ خورد ...بی
اختیار از جا پرید و به سمت میز اتاقش رفت  ...دیدن نام زری باعث شد دلش
هری فرو بریزد  ..دست اچه گوشی را برداشت و جواب داد:
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 جانم عمه ؟علیرضا پاشو زود بیا این جا !خشم در صدای زری بی داد می کرد ...داشت سکته می کرد:
 عمه چی شده ؟زری با عصبانیت توپید :
می گم پاشسسو بیا این جا  ...بیا ببینم این دختره چی داره میگه  ...پاک دیوونهشده!
کی ؟حریر ؟زری پر خشم خروشید:
 -علیرضا !
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و تماس را قطع کرد ...
نفس در سینه اش بند آمد  ...چهره درمانده حریر مقابل چشمانش ظاهر شد .
مریم و حریر را با آژانس تا دم خانه همراهی کرده بود  ...همه چیز هماهنگ
شسسده بود  ...خودش نرفته بود تا زری مبادا فکری کند ...اما دلش با حریر رفته
بود ...قیافه ی بی روع و سرد حریر وجودش را به آتش می کشید ...از ترسش
به خانه ی عمه زنگ نزد  ...فقط یک بار با خ الت با مریم تماس گرفت که او
هم خیالش را آسوده کرده بود  ...زری حرف های مریم را باور کرده بود و حریر
که خوابیده بود ،مریم به خانه شان برگشته بود و به قول خودش ماندن در آن جا
باعث شسسک بیشسستر زری می شسسد  .....اما حاال با این تماس بی موقع زری
م ددا ترس به دلش افتاده بود ..دلش مثل سیر و سرکه می جو شید ...جرات
پرسشی دیگر را نداشت .
به سرعت به سمت کمدش رفت و لباس هایش را به سرعت نور تعویض کرد
 ...نکند حریر حرفی زده بود؟  ...نکند چیزی گفته بود که زری او را این گونه
خ شمگین فرا خوانده بود؟ ..ا صال سر در نمی آورد چه اتفاقی افتاده ا ست ...
زیر لب تند تند تکرار کرد :
 -خدایا کمک کن...
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دلش نمی خوا ست زری هیچ وقت از این اتفاق اطالع پیدا کند ...به خوبی او
را می شناخت و نمی خواست دوباره گزکی دیگر به دست او دهد ..
آرام از خانه بیرون زد  ...این موقع شب پدر و مادرش هر دو در خواب بودند و
او نمی خواسسست با سسسر و صسسدایش آن ها را زابرا کند  ...آرام در را باز کرد و با
کمترین صسسدا موتورش را از حیاط خارج کرد  ..تا رسسسیدن به خانه عمه دلش
هزار راه رفت و صد جور فکر به مغزش ه وم آورد  ...وارد کوچه شد  ...مقابل
خانه موتورش را نگه داشت و همان طور که انگشتش را روی زنگ می گ اشت
منتظر باز شدن در ایستاد...
×××××××××××
رنگ از روی حسسسین آقا پریده بود و انگار که نفس نمی کشسسید  ...حریر مثل
یک گن شسسک خیس شسسده در باران در خود مچاله شسسده بود و به شسسدت می
لرزید  .و رنگ به رو نداشت...اما زری درست مثل یک آتشفشان خروشان در
حال جوشش بود ...
-تو چی کار کردی علیرضا؟ هان؟
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دهانش قفل شده بود و نمی دانست چه بگوید  ...کاش یکی درست حرف می
زد تا بفهمد چه اتفاقی افتاده است؟  ...حسین آقا با دیدنش از جا بلند شد و به
سمتش رفت ...از حس و حال چهره اش چیزی نمایان نبود  ..اما تا به خودش
ب نبد دست سنگین او بر گونه اش نشست ...
زری بلند هینی گفت و میانشسسان ایسسستاد  ...اما علیرضسسا دسسست بر گونه اش
گ اشسست و بی حرف سسسر پایین انداخت ...هنوز هم نمی فهمید چه شسسده ؟
حریر چه گفته بود که این طور با او برخورد می شد  ...زری با دیدن این صحنه
شروع به دشنام دادن کرد:
 الهی خیر نبینی دختر ...الهی به زمین گرم بخوری  ...حسسسین این بچه چه*ن*ا*هی کرده ؟
علیر ضا کالفه زیر چ شمی نگاهی به ح سین آقا کرد  ...ح سین رو به او کرد و
نالید :
 باورم نمیشه !هنوز از ا صل ماجرا خبری ندا شت و حتی دلیل سیلی ح سین آقا را هم نمی
فهمید به همین دلیل آرام گفت:
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 نمی دونم از چی دارید حرف می زنید؟این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
زری خشمگین به طرفش برگشت و غرید:
د همین دیگه ...می گم خری و نمی فهمی واسسسه همین روزاته  ...مثل کبکسسسر تو کردی تو برف ...چه قدر گفتم این دختر الیق تو نیسسست  ..چرا این کار
رو کردی که حاال زبون منم جلوی اینا کوتاه باشه ...
چشم های علیرضا گرد شد و گفت:
چی کار کردم مگه؟زری کولی وار اندامش را تکانی داد و گفت:
تو انقدر بدبخت بودی آره  ...چی کار کنم علی  ...چه جوری به داداشم بگم...
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وای خدا چه کنم با این رسوایی ؟
صبر علیرضا لبریز شد:
بابا یکی به من بگه چی شده؟این دختره امروز ک ا بوده ؟ هان  ...چرا همش داره میناله ..رنگ از روی علیرضسسا پرید  ..حریر میان کاب*و*س هایش بند را آب داده بود
...
سر شبی وقتی با اون دوستش اومدن خونه  ..شستم خبر دار شد که یه چیزیشده ...رنگ دختره مثل میت شده بود  ...اما اون دوست آب زیر کاهش هیچی
نگفت و رفت  ...این عفریته خانم هم رفت و گرفت خوابید  ...اما یه سسساعت
بعدش دیدم صسسدای جیغ و گریه اش بلند شسسده  ...رفتم س سراغش  ...داشسست
حرف می زد  ...انگار تو خواب بود ...
همزمان اندام حریر شسسروع به لرزش کرد  ...حسسسین نگران به سسسمتش رفت و
کنارش زانو زد ..
زری با ناراحتی نگاهی به علیرضا کرد و گفت:

wWw.Roman4u.iR

350

بیا دوباره شروع کرد  ...همش می گه تو رو خدا علیر ضا ولم نکن  ..از سرشب ده دفعه جیغ زده و مثل مرو سر کنده بال بال می زنه ...
همزمان حریر جیغی هیستریک کشید و با چشمانی از حدقه بیرون زده گفت:
 داشسست ...بابا داشسست  ...بهم  ...بابا تو رو خدا بهش بگو اذیتم نکنه ...ولمکنید ...
کف دستانش را روی صورتش گ اشت و های های زیر گریه زد ..
چ شمان علیر ضا لحظه به لحظه گرد تر می شد اما دهانش قفل شده بود ...
نکند حسین آقا او را با اریای مت*ج*ا*و*ز اشتباه گرفته بود؟  ...زری بازویش
را گرفت و گفت:
 این دختره چی میگه علی؟بابات بفهمه بیچاره ای ؟با دندان های کلید شده نگاه عمه اش کرد و گفت:
 -چی میگی عمه ...

حر یری به عطر یاس

351

همش از سر شبی ده دفعه اسم تو رو گفته ...چه بالیی سرش آوردی علی؟علیرضا خیره و متحیر به زری نگاه کرد...
××××××××××××××
تمام تن و بدنش درد می کرد  ....خواست از جا برخیزد که درد وحشتناکی در
پهلوهایش نشست و نفسش را بند آورد ..ناصر که همزمان از آش زخانه بیرون
آمده بود به محض دیدنش در آن حالت گفت:
 ای بابا بشین یه دقیقه ببینم چه بالیی سر خودت آوردی ...صدای آخش که بلند شد ناصر بلند زیر خنده زد و پرسید:
 نگفتی پسره کی بود ؟ اصال کی بوده که تونسته تو رو به این شکل دربیاره ...خدا بگم چی کارت کنه با این تزت!-راست می گیا ...من تز دادم تو چرا سریع رفتی واسه اجرا ؟
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خواست سرش را بلند کند که شقیقه اش تیر کشید :
 ال مصب خیلی مشتاش سنگین بود؟داداشش بود؟نه بابا داداشش بچه ست .. هر کی بوده خاطر دختره رو خیلی می خواسته که این جوری افتاده به جونت...
ناکس داشت می کشتتم ..و یاد جیغ های هیستریک حریر افتاد  ...لبخند استهزا آمیز ناصر عصبانیتش را
دو چندان کرد و با خشم گفت:
عوضی غافلگیرم کرد ..وگرنه منم بی جواب نمی ذاشتمش ..ناصر با خباثت نگاهی به صورت کبود و داغان او انداخت و گفت:
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آره بابا منم باشم غافلگیر میشم الکردار از چه حالی برده تت تو چه فازی..و نیشش تا بناگوش باز شد  ...آریا حرصی چشم غره ای رفت و نالید:
حساب تو یکی رو هم به موقع می رسم ...نا صر با م شت  ،نرم به بازویش کوبید و طوری که سعی می کرد خنده اش را
جمع کند گفت:
 خوب حاال بزن باال اون پیرهنتو ببینم چی کارت کرده ...با دیدن پهلوی کبودش نفس در سینه اش حبس شد و گفت:
 حسابشو می رسم  ...می خواد هر کی که باشه ..به سزای کارش می رسه ...آمارشسسو در بیارم با بچه ها می ریم سسسراغش  ...از مادر زاده نشسسده کسسسیاین وری واسه آریای ما خط و نشون بکشه ...
یک تای ابرویش را باال داد و با ناراحتی گفت:
-باید بفهمم نسبتش با حریر چی بود؟
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و دسسستش را گ اشسست روی پیشسسانی اش و آرام مالید ...درد زیر پوسسستش دوید
...آخی گفت و همزمان چشمان خیس و مستاصل حریر مقابلش جان گرفت
 ...اما دیگر راهی برای برگشت نبود ...
×××××××××××
صدای شیون از هر طرف به گوش می ر سید  ...صوت قران دلش را آ شوبتر
کرد ...دست به یقه اش برد و دکمه ی پیراهن مشکی اش را باز کرد  ...گامی به
جلو گ اشت  ...دیدن تلی از خاک راه نفسش را بست  ...صدای ال اال اله الله
تنش را به لرزه انداخت  ..تابوت حسسسین آقا روی دوش های دوسسستان و اقوام
حمل می شد  ...گامی به جلو گ اشت  ...نادم و پشیمان بود  ...هنوز جیغ ها
و فریادهای حریر در گوشش زنگ می زد ...
بابامو تو کشتی  ...ازت متنفرم ...پاهای لرزانش یارای جلو رفتن ندا شت  ...کاش اجازه داده بودند زیر تابوت را
می گرفت تا کمی از بار سنگینی که به دوش می ک شید سبک شود  ...دلش
طاقت نیاورد  ...می رفت حتی اگر حریر ناسزا بارانش می کرد ...چرا نتوانسته
بود بی شتر از آن مقاومت کند  ...او که می دان ست ح سین آقا طاقت نمی آورد
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 ...چرا حیثیت و شرفش مهم تر از جان حسین آقا شده بود  ...اشک هایش تا
پشسست پلک ها دویدند ...چشسسم ها لبریز شسسدند و بی اختیار راه افتادند روی
گونه هایش  ...باید می رفت و کمک حال می شسسسد ...هر چند که حرف ها
برایش سسسخت و سسسنگین بود  ...تابوت روی زمین کنار قبر باز قرار گرفت ...
حریر آن جا بود و جیغ می ک شید  ...ح سام شانه هایش می لرزید اما با وجود
کودکی مردانه می گریسسست ...اما زری ! زری دیوانه وار چنگ به خاک می زد
 ...حتی او هم علیرضسسا را در این سسسکته ی نابهنگام مقصسسر می دانسسست ..
وجودش پر بود از درد و غم  ...گامی دیگر به جلو گ اشت  ...کسی با دیدنش
هین بلندی ک شید و ناخودآگاه توجه همه را به او جلب کرد  ...سر حریر بلند
شد و با دیدنش ،چ شمان سرخش پر شد از نفرت  ..لب های خ شکش تکان
خورد و با بدنی لرزان از جا برخا ست  ...علیر ضا محکم در جایش ای ستاد ..
می ای ستاد و حرف های ناحق را می شنید  ..اما می ای ستاد  ...حریر پر نفرت
جلو آمد  ...کسی بازویش را گرفت و عقب کشید ...
بیا بریم بابا ...اما او بی توجه به پدرش فقط به حریر چشم دوخته بود ...
××××××××××
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کف هر دو د ست حریر محکم روی قف سه ی سینه ی علیرضا ن ش ست و او را
محکم به عقب هل داد ...
بی اختیار چ شم هایش باز شد و نفس حبس شده اش را محکم بیرون داد ..
دستی به پیشانی اش کشید  ...تمام وجودش خیس عرق شده بود  ...چشمش
به حسین آقا افتاد  ...خدا یا شکر حسین آقا آن جا بود ...
حسین آقا با دیدن چهره ی هاج واجش به سمت او ه وم آورد و فریاد کشید:
 چی کارش کردی بی ناموس؟آب دهانش را به زحمت قورت داد  ...گلویش خ شک خ شک شده بود و زبان
در دهانش نمی چرخید ...
مگر نه این که عاقبت دفاع از خود را به عینه دیده بود !...
از سویی شنیدن این دشنام آن هم از دهان حسین آقا راه نفسش را مسدود کرده
بود ...به خدا که بی ناموسی در مرام و مسلکش نبود ...هر کس دیگری غیر از
حسسسین آقا این کالم را بر ز بان رانده بود بی شسسسک جوابش را بالفاصسسله می
گرفت .اما در آن لحظه فقط با چشسسمانی پر از درد به حسسسین آقا نگریسسست ...
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نمی دان ست چرا بین عقل و اح سا سش گیر افتاده ا ست  ...اگر حقیقت را بر
زبان می راند مطمئنا حسسسین آقا پس می افتاد و شسساید دیگر راهی برای جبران
نمی ماند  ...از سسسویی با گردن گرفتن این عمل شسسرف و حیثیت خودش زیر
سوال می رفت  ...زری که سکوت طوالنی او را دید محکم روی گونه ی خود
کوبید و گفت:
چرا ساکتی؟ چرا هیچی نمی گی ؟و ناباورانه سرش را به دو طرف تکان داد و نالید:
باورم نمیشه علیرضا!آخر هم باور کردنی نبود  ...مگر می شسسسد علیرضسسسا با آن همه مرام و معرفت
مرتکب چنین عمل شنیعی شده باشد  ...زری بر سرش کوبید و گفت:
 وای خدا مرگم بده ...حریر بی امان می لرزید  ...انگار در این عالم نبود  ..ه یان وار چیزهایی را بر
زبان می راند و گونه هایش سسسرخ و گلگون شسسده بود  ...زری که دیگر تاب آن
همه ناراحتی را نداشت و هنوز نمی توانست کار علیرضا را باور کند به سمت
حریر حمله ور شد و با انگشانش صورت او را گرفت و با تحکم گفت:
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 دختره ی ه*ر*ز*ه  ...چرا دست از پرت و پال گفتن برنمی داری؟حریر به ن*ف*س ن*ف*س افتاده بود  ..تب و ه یان اجازه درست فکر کردن
نمی داد  ...انگار داخل خرواری از آتش افتاده بود و می سوخت و می سوخت
 ...زری محکم تکانش داد اما چ شمان حریر مثل دو گوی سرخ و آت شین بی
روع بی روع بود  ...علیر ضا بی درنگ از کنار ح سین گ شت و کنار حریر و
ِ
عمه اش زانو زد ...
 چی کارش داری عمه  ...آره من بودم  ..کار من بود ...حاال چیه ولش کن...
زری با چشمان وق زده دستش را باال برد و محکم بر گونه ی او کوبید ...
احمق نفهم چی رو گردن می گیری ها ؟ فردا این دختره ی هر جایی ...چ شمان سرخ و چهره ی کبود علیرضا همراه شد با م شت شدن انگشتانش و
همین باعث شد کالم در دهان زری ماسید ...
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 عمه به والی علی اگه یه بار دیگه همچین کلمه ای رو به زبون بیاری دیگهنمی شناسم چه نسبتی باهام داری ..
زری تن بزر و چاقش را عقب کشید و گفت:
تو داری دروو می گی  ...به هر کی دروو بگی به من نمی تونی ...هر چه بود برادرزاده اش را مثل کف د ست می شناخت  ..علیر ضا نامرد نبود
 ...علیرضا بارها به خاطر بی محلی های حریر پیش او درد و دل کرده بود ...او
هر گز مرتکب این کار نمی شسسسد ...علیرضسسسا مثل پسسسر خودش بود  ...او و
خلقیاتش را به خوبی می شسسناخت  ...علیرضسسا در بدترین شسسرایط هم چنین
کاری نمی کرد  ...نگاه او نگاه یک مقصسسر نبود  ..نگاه یک حامی بود و همین
دلش را می سسسوزاند ...نفس های حریر که تند شسسد و رنگش به کبودی گرایید
علیرضا دیگر نه زری شناخت و نه ح سین آقا که مثل د شمن نگاهش می کرد
 ..دسسست دور شسسانه های حریر انداخت و دسسست دیگرش را زیر زانوهای او
گ اشت و از جا بلند شد  ...حریر را که بلند کرد حسین آقا جلو کشید:
 -ک ا نامرد؟
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دلش شک ست  ...ع یب سوز شی در تک به تک سلول های قلبش اح ساس
کرد اما فقط با کشیدن نفسی عمیق دردش را نشان داد  ...باید حریر را می برد
 ...این دختر حال خرابی داشت  ...االن وقت این حرف ها نبود ...
عمو حسین؟به من نگو عمو  ،نامرد!حق می داد  ..ح سین پدر بود  ...تع صب و غیرتش را ستایش می کرد  ...نمی
خواست با حرفی که می زند دل حسین را به درد آورد  ...حال بد خودش را در
چند سسساعت پیش دیده بود و خیلی راحت می توانسسست حال بد و پریشسسان
حسین را درک کند  ...گفتن واقعیت بدتر بود اما االن جایش نبود ...
************
پست سی و هشت)
انگار تازه دا شت م شاعر از د ست رفته اش را باز می یافت  ...این چند روز آن
قدر گی و شسسوک زده بود که به درسسستی نمی فهمید دور و برش چه می گ رد
...تنها کاری که در برابر تصسسمیم گیریهای اطراف یان کرده بود سسسکوت بود و
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سکوت ...اجازه داده بود هر جور که می خواهند راجع به اوی خطاکار ببرند و
بدوزند ...بعد از آن تب و ه یان که پایش را به بیمارسسستان باز کرده بود حاال
احسساس می کرد بدجور در باتالق ناکامی افتاده اسست و با هر بار دسست و پا
زدن بی شتر فرو می رفت ...آریا او را نابود کرده بود  ...از بین رفتن آن همه آرزو
را باور ندا شت ...این چند روز وجودش پر شده بود از کینه و نفرت  ...نفرت
از اطراف یانی که هیچ و قت درکش نکرده بود ند ...هر کس چیزی گف ته بود و
سسسازی زده بود ...نیش و کنایه های زری و ملیحه خانم داغانش کرده بود  .اما
پدرش یک کالم بود  ..ازدواج دخترش با فرد مت*ج*ا*و*ز! انگار که این ننگ
فقط با همین ترفند پاک می شسسسد  ..در این چند روز به اندازه ی تمام عمرش
حرف شنیده بود...جرات حرف زدن ندا شت  ...ا صال چه دا شت که بگوید؟
هر حرفی می زد اوضاع بدتر می شد ...
بغض گره خورده در گلویش را به سسسختی فرو داد ...با صسسدای در اتاق نگاه از
بیرون گرفت و به عقب برگ شت  ...علیرضا با آن اندام درشت و ورزیده آن جا
ایسسستاده بود  ...دقایقی نگاهشسسان در هم گره خورد ...علیرضسسا همان طور که
گامی به جلو می گ ا شت ،در را پ شت سرش ب ست  ...حال حریر بد بود ...
هنوز گی و منگ تصسسمیمات بزرگترها بود ...ازدواج با علیرضسسا؟! با مردی که
خود را مت*ج*ا*و*ز حریم خ صو صی اش معرفی کرده بود  ...آش نخورده و
دهن سوخته! ...این همه فداکاری را باور نداشت...
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این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
با هر قدمی که علیرضسسسا برمی داشسسست حس بدی به قلبش ه وم می آورد
...ترحم ...دل سوزی  ...انتقام ...فر صت طلبی  ...نمی دان ست ا سمش را چه
بگ ارد ؟ علیرضا او را از چنگال آریای گر صفت بیرون ک شیده بود ...اما از
سویی او را الیق مردن هم ندانسته بود ؟ ..مگر نه این که چشمانش پر از نفرت
شسسده بود و او را به شسسکل دختری ناپاک نگریسسسته بود؟  ...دیگر به هیچ کس
اطمینان نداشست  ..او هم یک مرد بود و از اول هم به او چشسم داشست ؟حس
بدی سسسراسسسر وجودش را پر کرد ...شسسک و تردید این روزها بدجور با روع و
روانش ع ین شده بود  ...او هم یک مرد بود درست مثل آریا  ...و حاال داشت
از این ق ضیه به نفع خود ا ستفاده می کرد ...بی اختیار انگ شتانش م شت شد
...حاال دیگر از علیرضسسا بیشسستر از بقیه بدش می آمد ...از کسسسی که ادعای
فداکاری اش می شسسسد  ...حالش از این همه خوبی به هم می خورد ...تمام
وجودش پر بود از افکار ضسسد و نقیض و همین باعث می شسسد بیشسستر به هم
بریزد...
لب های علیرضا بر هم خورد:
 -هنوزم نمی خوای این سکوتو بشکنی ؟
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وجودش آتشفشانی خروشان شد و فوران کرد:
 برای تو که بد نشده  ...سکوتم باعث شد زودتر به هدفت برسی ،نه؟کنایه ای که در کالمش گن انده بود چشسسمان علیرضسسا را گرد کرد  ...دخترک
دیوانه شسسده بود!  ...این همه حرف و حدیث نشسسنیده بود که حاال او را طلبکار
مقابلش ببیند  ...اما حریر با دندان های کلید شده اش ادامه داد :
 فکر کردی نمی فهمم داری از آب گل آلود ماهی می گیری ...به خدا که صبر هم اندازه ای دا شت  ...دخترک پاک خود را به نفهمی زده بود!
 ...علیرضا داشت از آب گل آلود ماهی می گرفت؟! به والله که این بی انصافی
محض بود ....
حاال می فهمید حریر تمام مدت با زرنگی سسسکوت کرده بود و توپ را به زمین
حریف انداخته بود  ...بیچاره علیر ضا تک و تنها جوابگوی همه شده بود .زیر
حرف های نامربوط حسسسین آقا رفته بود  .از پدرش بابت کار نکرده سسسیلی
خورده و دم نزده بود ،حاال داشت ماهی می گرفت؟ ...کدام آب گل آلود؟
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تمام وجودش از خ شم گر گرفت وبا قدمی بلند فا صله ی بین شان را پر کرد ...
د ست خودش نبود اگر نمی گفت شاید که از درد منف ر می شد  ...باید این
کوه غرور را یک جور می شک ست ...دیگر از این همه نادانی و جهالت خ سته
شده بود  ..خدایا این دختر لیاقت این همه عشق پاک را ندا شت ...ع شقی که
باعث شسسده بود تمام معرفت و مردانگی اش را زیر سسسوال ببرد ..مگر نه این که
رنگ نگاه حسین آقا عوض شده بود ؟ ..پدرش هم که از آن روز یک کلمه با او
همکالم نشسسسده بود  ...مادرش تمام مدت اشسسسک ریخته بود و از آبروی رفته
حرف زده بود  ..این بود دسسستمزدش؟  ...ماهی گرفته بود از آب گل آلود؟ !
نفس هایش تند شسسده بود و به زور باال می آمد  ..به خود لعنت فرسسستاد چرا
انقدر زود همه چیز را فراموش کرده بود ؟ به خدا که این دختر الیق این همه
محبت نبود!
مقابلش که ایسسستاد تمام تنش از حرص می لرزید  ...یک سسسرو گردن از حریر
بلند تر بود و درشت تر  ...با چ شمانی که شراره ی آتش شده بود ،نفس بریده
گفت:
ببین دختر خانم!حریر بی اختیار نگاهش را باال کشید ...
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فکر کردی تن دستمالی شده ات انقدر ارزششو داشت که به خاطرش بدنامبشم ؟ ها؟
خن ر کالمش در ست ن ش ست و سط قلب حریر  ...قلب شکاف بردا شت و
خون محکم بیرون زد ...
 تو آدم ب شو نی ستی  ...حیف که اون شب ح سین آقا جلوی چ شمم اومد ...ترسسسیدم بالیی سسسرش بیاد  ...ترسسسیدم که بفهمه پای دخترش تا نا ک ا ها که
کشیده نشده  ...بفهمه و پس بیفته  ...اما انگار تو الیقش نبودی  ...اگه گ شتم
و زیر این همه حرف نامربوط رفتم فقط به حرمت احترامی بود که وا سه بابات
قایل بودم  ...کاش یه جو معرفت داشتی..
حاال حریر هم می لرزید ...
اره من معرفت ندارم ...حالم از این همه فداکاری به هم می خوره  ...فکرکردی اگه پام برسه خونه ات اجازه می دم بهم نزدیک ب شی  ...من هنوزم ازت
بدم میاد  ...می فهمی ازت بدم میاد ...
درد بدی تک به تک سلول های بدنش را پر کرد  ..دخترک بی پروا او را متهم به
سسسوءاسسستفاده کرده بود  ...به خدا که ظرفیت این یکی را نداشسست .در این چد
روز حرف زیاد شسسنیده بود اما تحمل این تهمت ناب ا را حداقل از سسسوی او
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نداشت ...بی اختیار دستش باال رفت و روی صورت حریر نشست ...دقایقی
دنیا ای ستاد ...قلبش تیر ک شید درست مثل کف د ستش ...حریر را زده بود؟!!!!
...دلش به درد آمد ...حریر زمانی ع شقش بود  ...روع زندگی اش  ...اماکسی
به او نهیب زد " دلسسسوزی برای این دختر اشسستباه محضسسه"  ...پلک های حریر
لرزید  ...چشسسمانش پر شسسد از اشسسک  ...چرا دل علیرضسسا در همین چند ثانیه
مثل سنگ شده بود ؟
تو یه  ..یه آشغالی ...با دندان های کلیدشده غرید:
آره من یه آ شغالم ...را ست می گی  ...منه احمق باید می ذا شتم زیر د ستاون پسسسره نابود بشسسی  ...می دونی امثال تو لیاقت پاکی و ن ابت رو ندارن
...بدنومی لیاقتشونه ...می دونی از چی می سوزم از این که به خاطر یکی مثل
َ
تو انگ نامردی بهم خورده  ...اما فکر نکن تون ستی ِق ِصر در بری  ...باید تاوان
پس بدی  ...اونم تو خونه ی من  ...کاری می کنم که روزی هزار بار مرگتو
آرزو کنی  ...تو لیاقت نداشتی حریر ...
اجازه نمی داد اشسسسک هایش فرو بریزند  ..با همان غرور کاذب و پر رویی
جواب داد:
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به بابام می گم که می خوای چه بالیی سرم بیاری .انگشت اشاره ی علیرضا تهدید وار مقابلش تکان خورد و خشمگین گفت:
خفه میشسسی حریر  ...می فهمی خفه میشسسی  ...مثل این که بدجور دلت میخواد چوب حراج به آبروی نداشته ت بزنی ...
مشت کوچک حریر روی سینه اش نشست و گفت:
 گمشو بیرون آشغال ...مچ د ستش که ا سیر پن ه های قوی علیر ضا شد تازه فهمید راه به جایی ندارد
 ...فشار انگشتان او باعث شد از درد به خود ب یچید ...
– بدجور تاوان حرفاتو پس میدی دختر خانم ...بدجور...
و محکم به عقب هولش داد  ...روی زمین پرت شسسسد و به هق هق افتاد ...
حالش از همه بهم می خورد  ...علیرضا خشمگین نگاهی به اندام مچاله شده
ی او انداخت و با لحنی بی رحمانه گفت:
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 تا نیم سسساعت دیگه میایی بیرون  ..وگرنه قید همه چی رو می زنم و به باباتهمه چی رو می گم ...
و مقابلش زانو زد و ادامه داد:
 تو که نمی خوای بابات بفهمه ک ا بودی و دا شت چه بالیی سرت می اومد...
حریر چشمان خیس و خشمگینش را به او دوخت و گفت:
 خیلی کثیفی ..نه به کثیفی تو ...تو جون باباتو به من مدیونی  ...می فهمی خانم کوچولو ...چشمان خوشرنگ حریر بر ته دلش ضعیفی نشاند اما بالفاصله بر خود نهیب
زد "خر نشو علی  ...این دختر لیاقت محبت نداره "
حریر باز دست و پایی دیگر زد و گفت:
 -من نمی خوام با تو ازدواج کنم...
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سنگدالنه غرید:
 نه دیگه این دفعه حق انتخاب با تو نیسسست  ...این دفعه من می گم قراره چیبشه ...
چرا ولم نمی کنی روانی؟پوزخندی زد و گفت:
هه  ...دیگه االنم بخوام بابات بی خیالم نمیشسسه  ...اما اگه تو بخوای میشسسههمه چی رو گفت و خالص  ...چطوره؟
در دامی افتاده بود که با ا شتباهات خودش پهن کرده بود  ..با نفرت به علیرضا
نگاه کرد و گفت :
حالم ازت بهم می خوره ...اما با کالم علیرضا در جایش خشک شد:
 -نه بیشتر از من ..
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به راستی آن همه عشق ک ا رفته بود ؟!
چه احمقانه ،انتقام آریا را از علیرضای بی نوا گرفته بود ...
***********
پست سی و نه)
بعد از رفتن علیرضا تمام مدت ا شک ریزان  ،کن پن ره نشسته بود و خیره ی
حیاط کوچک شان شده بود ...نمی دان ست چه مرگش شده ا ست ...مریم که
زنگ زد تا حالش را ب رسد،
آنقدر پ شت تلفن ا شک ریخت و هق زد که به ساعت نک شیده مریم زیر نگاه
های تیز و برنده ی زری وارد خانه شد  ...مریم که در جریان اتفاقات چند روز
گ شته بود به محض شنیدن حرف های حریر با ناراحتی گفت:
 واقعا باورم نمیشه حریر  ...طفلی علیرضا...چه طور دلت اومد ؟با ل بازی خاصی لب هایش را جمع کرد و اشک ریزان گفت:
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 میخواد انتقام این سال ها رو از من بگیره  ...همه ی حرفاش دروغه ..مریم ناباورانه نگاهش کرد و گفت:
چی می گی تو دختر ؟ ...علیرضسسا خیلی مرده  ..اما این تویی که فعال سسسوارخره ل اجت شدی و داری می تازونی  ...بابا یه کم عاقالنه رفتار کن ...
حریر مصرانه نالید:
 من نمی خوامش  ...ازش بدم میاد ...مریم دست دورشانه های او حلقه کرد و این بار با مهربانی گفت:
 حاال می خوای چی کار کنی؟ مگه نمی گی خونواده ت تصسسمیم خودشسسونوگرفتن...
می خوام همه چی رو به بابام بگم  ...من زن علیرضا نمیشم... وای حریر فکر باباتو کردی ؟ آره؟ اگه بفهمه تو این همه مدت از اعتمادشسسوءاسستفاده کردی  ...اگه بدونه با دروغات گولش زدی  ...آخه اگه منم جای
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علیرضسسای بیچاره بودم همین کار رو می کردم  ...اون خودشسسو خراب کرد به
خاطر بابات  ..اون وقت تو که دخترشی فکر قلب ضعیف اونو نمی کنی ...
یعنی می گی سکوت کنم و زن علیرضا ب شم ...برم تو خونه ی ک سی که میخواد اذیتم کنه ...نمی دونی تو چشسساش چه آتیشسسی بود  ..کافیه پامو ب ارم تو
خونه اش  ...برام میشه زندون هارون الرشید ...چی کار کنم مریم ؟
وا  ...خبه خبه  ...بیچاره علیرضسسسا  ...کاش یکی با همین کیفیت منو میخواست  ...به خدا با کله زندونی زندانش می شدم  ...احمق جون تو دعوا که
حلوا خیرات نمی کنن ...دو تا تو گفتی یکی هم اون جواب داده  ...اگه براش
مهم نبودی هیچ وقت خودش رو بدنوم نمی کرد  ..اونم کی آقا علیرضا که این
جور چیزا براش خیلی مهمه ...
نه مریم  ..تو نمی فهمی من چی میگم ...نزدیک غروب مریم رفته بود و او را با افکار درهم و برهمش تنها گ اشسسته بود
 ...هنوز همان جا جلوی پن ره غمبرک زده بود  ...ح سام که برای شام دنبالش
آمد فقط توانست با بغض سرش را به نشانه ی نه تکان دهد  ...قادر به خوردن
هیچ چیز نبود  ...چیزی مثل ع اب وجدان بر قلبش چنگ می زد و تمام وقت
روحش را می آزرد ...هر کس هم که نمی دانسسسست حدا قل خودش که می

حر یری به عطر یاس

373

دانست اگر علیرضا کمکش نکرده بود االن در چه وضعیتی قرار داشت  ...پس
چرا خوا سته بود تالفی تمام ا شتباهات خود و دیگران را بر سر او خالی کند ؟
ا صال نمی دان ست با خودش چند چند ا ست ...تا به آن ساعت ده بار بغض
کرده بود و چ شم هایش پر و خالی شده بود  ...آرن هایش را حایل زانوهایش
کرد و سسسرش را میان دسسستانش گرفت  ...حاال دیگر شسسب فرا رسسسیده بود و بی
اختیار همان جا خوابش برد...
××××××××

وارد کوچه شسسد ..نگاهی به سسساعتش انداخت ...نیمه شسسب بود و دیر وقت ...
جلوی درب خانه ایستاد ..چراو های خانه خاموش بود  ...موتورش را خاموش
کرد و روی جک ک شید و پیاده شد  ...تا پ شت در رفت  ...دلش به شدت بی
قرار بود  ....انگ شتانش روی در ن ش ست...پ شیمان انگ شتانش را جمع کرد ...
چه قدر با خود کلن ار رفته بود تا توانسسسته بود حاال و در این سسساعت آن جا
باشسسد  ...اما نگاهش به خانه ی تاریک افتاد و پا پس کشسسید  ...امشسسب باید با
درد خود می ساخت ...به سمت موتورش چرخید و خوا ست سوار شود که
کسسی از پشست یقه اش را کشسید و روی زمین پرتش کرد ...در فضسای تاریک
رو شن کوچه چند هیکل درشت و تنومند را دورتا دور خود دید  ...اما فرصت
دفاع پیدا نکرد و اولین لگد در شسسکمش جا خوش کرد  ...فریادش با مشسستی
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سهمگینی که در دهانش نشست در گلو خفه شد و دهانش پر از خون شد ...
حسسسسابی غافلگیر شسسسده بود  ...این مردان قوی هی کل از جانش چه می
خواسسستند؟باید از خود دفاع می کرد اما چرا مشسستش باال نمی آمد؟  ...همان
دسستی که امروز روی دخترکی ضسعیف بلند شسده بود  ...خود را مسستحق این
ضربه ها می دان ست؟  ...صدایی سرزنش وار از ذهنش گ شت" چه جوری
تونسسستی باهاش اون وری حرف بزنی؟ چه جوری زدی تو صسسورت مثل بر
گلش؟" شسساید آه حریر بود که این چنین گریبانش را گرفته بود ...بی شسسک آن
مردان او را به اشتباه گرفته بودند ...دست خودش نبود تسلیم آن ضربه ها شد
 ..با هر م شت و لگدی که نثار تن و بدنش می شد اح ساس سبکی می کرد ،
شاید که کمی از آتش درونش کاسته می شد  ...نمی دانست چرا و به چه دلیل
این جور مورد حم له قرار گرف ته اسسسست ا ما ع یب احسسسساس آرامش می
کرد...آخرین ضربه که به پهلویش اصابت کرد چشمانش سیاهی رفت و غرق
خون گوشه ی دیوار مچاله شد ...سایه ای باالی سرش ن ش ست  ...نور چراو
کوچه از پشسست سسسر می تابید و نمی توانسسست درسسست چهره ی مرد مقابلش را
ببیند  ...به زحمت چشسسم هایش را باز نگه داشسست  ...مرد چانه اش را محکم
گرفت و گفت:
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
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 فکر می کردم قوی تر از این حرفا باشی  ...چی شد پس ؟نفسش از درد باال نمی آمد  ...پوزخندی بر لبان ناصر نشست و ادامه داد:
یه بار دیگه دور بر این دختره ببینیمت جون سالم به در نمی بری  ...فهمیدی؟خواسسست حرفی بزند که جایش خون از دهانش شسسره کرد و به سسسرفه افتاد اما
ناصر با بی رحمی به دوستانش گفت:
 بچه ها از خ الت موتورش هم دربیایید ...درد بدی در سسسرش نشسسسسست  ..لعنتی ها  ...سسسه مرد با لگدهایشسسان به جان
موتورش افتادند ...نالید:
 کثافتا ...وقتی به خود آمد موتورش هم مثل خودش درب و داغان شده بود ...با رو شن
شدن چراو حیاط مرد بلند گفت:
 -بچه ها بریم  ...خطریه ..سوار شین ..
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هر چهار مرد به سمت اتومبیل پارک شده در تاریکی کوچه دویدند و بالفاصله
اتومبیل با دنده عقب از کوچه خارج شد ...
××××××××××
با صدای شکستن چیزی از خواب پرید ...خواست گوشه ی پن ره را که باز بو
د ببند که صدایی او را متوجه خود ساخت  ...چیزی مثل خرد شدن ...پن ره را
باز کرد  ...نکند دزد بود ؟ زیر لب زمزمه کرد "تاکسی بابا !"
هرا سان از جا پرید و هول و د ست اچه شالش را به سر ک شید  ...وقت نبود از
همان پن ره کوتاه که به حیاط راه داشسست بیرون پرید و به سسسمت در رفت...
صدای همهمه ی خفه ای مطمئنش کرد داخل کوچه خبری است  ...اما جرات
بیرون رفتن نداشسسست ..نگاهش در تاریکی حیاط چرخید  ...مغزش کار نمی
کرد ...گوشش را به پشت در چسباند  ...حس این که چیزی در حال شکستن
است باعث شد  ،فکری به خاطرش برسد  ...به سمت پریز برق رفت و چراو
حیاط را رو شن کرد  ...انگار دزدیی در کار بود که بالفا صله صدای پاهایی را
شسسنید و روشسسن شسسدن اتومبیلی  ...چند دقیقه با ترس منتظر شسسد ...بدنش از
هی ان و ت رس به شسسسدت می لرزید اما به خود جرات داد و در را باز کرد و با
دیدن تصویر مقابلش هینی از وحشت کشید...
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******
پست چهل)
بار دیگر صندلی اش را نئنو وار تکان داد و سرش را از تکیه گاه آن بردا شت و
زیر چشمی به گوشی همراه کنار دستش نگاهی انداخت  ...همزمان با روشن
و خاموش شسسدن صسسفحه ی آن دسسست انداخت و گوشسسی را برداشسست و دوباره
سرش را تکیه داد :
 بگو ناصر ...–دیدی بهت گفتم یه جوری حال اساسی ازش می گیریم...
خب... خب که خب  ...خودش و اون رخشش اساسی تعمیر الزم شدن ...گوشه ی لب باالیش را به دندان گرفت و گفت:
 -از خودتون که ردی ن اشتین ؟
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 نه بابا چی خیال کردی  ...اصسسال یه جوری غافلگیر شسسد که نفهمید از ک اخورده ...
و بلند زیر خنده زد ...با وجود درد بدی که کنار لبش احسسساس می کرد لبخند
عمیقی بر لب هایش نشسسسسست  ...دلش می خواسسست خودش هم آن جا بود و
این صسسحنه را با چشسسمان خود می دید اما ناصسسر اجازه نداده بود  ...نباید ردی
برای شکایت می گ اشت  ...تماس که قطع شد از جا برخاست و مقابل پن ره
اتاقش ایستاد  ...تصویرش داخل شیشه به وضوع دیده میشد ...چشم راستش
کبود بود و متورم  ...کنار لبش بدجور پاره شده بود و موقع لبخند زدن به شدت
درد می کرد  ...هنوز هم بعد چند روز احسسساس کوفتگی شسسدید می کرد  ...با
یاد آوری کتک هایی که خورده بود اخم هایش درهم فرو رفت و زیر لب زمزمه
کرد :
 خب پسر جون  ...ب نگ تا ب نگیم ...تازه شروع شده!××××××××××
حریر با دسسست هایی لرزان مقابلش زانو زد  ...لب هایش بی اختیار می لرزید
 ...دیدن علیرضسسا با آن وضسسع دل هر کسسسی را به درد می آورد  ...علیرضسسا که
چ شمان وح شت زده ی او را دید سعی کرد از جا برخیزد  ...در ست مثل یک
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کیسه بوکس زیر دست و پای آن نامردان آش و الش شده بود  .حریر با نگرانی
و صدایی بلند پرسید:
 علی  ..رضا ..خوبی؟دستش را بلند کرد و گفت:
هیش ...نترس ...چیزی نیست...تنش هنوز از ترس دقایقی پیش به وضوع می لرزید :
اینا کی بودن؟نمی دونم ...فکر کنم اشتباه گرفته بودن ...و چهره ی ترسیده ی حریر باعث شد با تلخندی ادامه دهد :
-تو که باید دلت خنک شده باشه  ...آخ...
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چشسسمان حریر به آنی پر شسسد  ...تا به حال بد چه کسسسی را خواسسسته بود ؟...
انگشتان علیرضا آرام باال آمد و روی گونه ی او نشست و با دردی که هر لحظه
بیشتر از قبل میشد نالید :
 بشکنه دستم  ..هنوز جاش مونده ...کاش می توانسسسست بگو ید " جوابشسسونو ندادم فقط به خاطر این که حقم بود
"نفس در سینه ی حریر حبس شد ...چیزی مثل صاعقه از قلبش گ شت ...
این روزها ته قلبش یک حسسسی داشسست ..مثل لرزشسسی خفیف  ..یک چیزی آن
جا بود که سسسعی داشسست مخفی نگهش دارد  ...انگار از خودش هم خ الت
می ک شید ...بی اختیار نگاه شان در هم قفل شد  .چ شمان علیر ضا پر بود از
حرف ...
– می دونستی وقتی چشات پر آب میشه شکل یه دریا میشه...
چرا ته دلش این گونه غن می رفت  ...حسی که داشت از دستش فرار می کرد
 ،حسی که باعث شده بود امروز از روی ترس آن حرف ها را بزند  ،امشب در
این لحظه داشسست سسسر باز می کرد  ...به قلبش نهیب زد " برو عقب  ...حرف
نزن  ...من دوسش ندارم  ...من این لعنتی رو دوس ندارم"
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بی اختیار اخم هایش درهم فرو رفت و پر حرص گفت:
 ب ار کمک کنم تا بلند شی ...ع یب بود  ..کوچه در سکوت فرو رفته بود و هیچ کس متوجه ان اتفاق ن شده
بود  ...انگار هیچ کس نمی خواسسست این فرصسست از آن دو گرفته شسسود  ...بی
حو صله د ست زیر بازوی علیر ضا انداخت تا کمکش کند  ...اما مچش ا سیر
انگ شتان قوی علیر ضا شد  ..به آنی گونه هایش سرخ شد و قلبش ت ش آغاز
کرد ...
اجازه بده یه بار بهت بگم ...چشمانش درشت شد  ...مگر واجب بود؟ آن موقع شب در آن وضعیت ؟
لبهایش را در دهان جمع کرد و خود را عقب کشسسید  ...اما علیرضسسا مچش را
رها نکرد ..
تا نبخشی نمی ذارم بری ...حریر این همه سسسماجت را تا به حال در هیچکس ندیده بود ...کم بی محلی
نکرده بود  ..کم اذیتش نکرده بود  ...اما این پ سر د ست از حرفش نک شیده بود
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و از دوست داشتنش کم نیاورده بود  ...دلش کمی سوخت  ...بخصوص که از
کنار پیشانیش جوی باریکی از خون راه افتاده بود  ...نگران لب زد:
 باشه  ...حاال پاشو بریم تو حیاط ...انگار که علیرضسسا جان گرفت  ...قدرتی غریب در تن پر دردش احسسساس می
کرد ...تنه اش را از دیوار گرفت و نیم خیز شد  ..اما چشمانش سیاهی رفت و
بی تعادل به دیوار تکیه زد ..د ست خودش نبود ،جلو دوید و دوباره بازویش را
گرفت ...
ب ار کمکت کنم ...از این همه نزدیکی نفسسسش بند آمد  ...گرمای تن حریر جانی تازه به تک تک
سلول هایش ار سال می کرد  ...تا با شد از این م شت و لگد ها که بر جانش
بن شیند اما مرهمی همچون مع شوق دا شته با شد ...در ست از همین دقایقی
پیش که حریر را کنار خود دید تنش بی حس شسسده بود  ..هیچ دردی نداشسست
 ...قلبش آن قدر با هی ان باال و پایین می پرید که دا شت از حلقش بیرون می
زد  ..اما در آخرین لحظات نگاه هر دو روی موتور آش و الشسسش نشسسسسست ...
زیر لب زمزمه کرد:
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 هر چه از دوست رسد نیکوست ...حا ضر بود تمام جان و مالش را بدهد اما همین دقیقه را بارها و بارها از نزدیک
لمس کند  ...حریر با پا در را کمی بیشتر باز کرد و علیرضا وارد حیاط شد و به
سمت تخت چوبی زیر درخت توت رفت و نشست  ...حریر د ست اچه از این
همه نزدیکی اح ساس نفس تنگی می کرد  ...باید از آن جا دور می شد  ..این
همه نزدیکی را نمی خواسسسست ...در حالی که سسسعی می کرد آرام حرف بزند
گفت:
 یه دقیقه بشین برم وسایل بیارم ...و بالفاصسسله از او دور شسسد  ..با رفتن او به یکباره تمام دردها به سسسمتش ه وم
آورد و راه نف سش را ب ست ...صدای مرد در سرش پیچید" اگه یه باره دیگه دور
و بره این دختره ببینمت جون سسسسالم به در نمی بری"  ...کاش اجازه ی بیرون
رفتن به حریر را نمی داد  ...ترسسسی ع یب وجودش را پر کرد  ...خدایا این ها
دیگر که بودند ؟ غرق در فکر بود که حریر کنارش ن ش ست  ...سینی کوچکی
م قابلش گ اشسسست  ...دل توی دلش نبود  ..این ه مه مح بت از طرف حریر
برایش باور پ یر نبود آن هم بعد از دعوای شسسسدید امروز و زدن آن همه حرف
های نامربوط به هم ...
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حریر لیوان شسسربت را بلند کرد و به سسسمتش گرفت و با اخم هایی که هنوز
حفظش کرده بود گفت:
 بهتره یه کم از اینو بخوری ...با جان و دل لیوان را گرفت  ..چرا با هر بار دیدن حریر تمام عهد و قول هایش
را به فراموشی می س رد ؟ ...چرا ناراحتی هایش را از یاد می برد ؟حریر همیشه
برایش چیزی فرا تر از یک عشق بود  ...حریر جان بود برایش ..کمی از شربت
را خورد و لیوان را داخل سینی گ اشت  ...بی اختیار سمت و سوی نگاهش به
چهره ی زیبای حریر ک شیده می شد .چرا قادر نبود از او بگ رد؟ تمام این مدت
تمام تالشش را کرده بود تا فقط حریر را از دست ندهد ...
حریر دستمال سفید داخل سینی را برداشت و داخل کاسه ی کوچک آب فرو
برد و سسس س سسسرش را چالند...کمی خود را جلو کشسسید و همان طور که لب
پایینش را به دندان می ک شید د ستش را جلو آورد و شره ی خونی را که گو شه
دهان او بود پاک کرد ..
–آخ  ..آخ ..
-نگفتی اینا کی بودن ؟
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 نمی دونم...نمی شناختی شونو این جوری خودتو و موتورتو داغون کردن؟؟!نمی شناختمشون ..نمی دانسسست باید حرفی بزند و یا سسسکوت کند ؟ اما دلش با هر بار یاد آوری
آشوب می شد ...این اتفاق با حریر ارتباط مستقیم داشت  ..بی هوا مچ حریر
را که به سمت پیشانی اش می رفت گرفت و گفت:
 بهتره یه چند وقت از خونه بیرون نری ..حریر که فکر می کرد با کمی محبت علیرضسسا را پررو کرده اسسست با خشسسم
مچش را از میان انگشتان او بیرون کشید و با خشم گفت:
 هنوز آقا باال سرم نشدی ...چرا این دختر زبان خوش نمی فهمید؟ ..چرا انتهای حرف های شان همی شه به
اخم و تخم و دعوا می کشید ؟ ...کالفه و حرصی جواب داد:
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 چرا همیشه داری ل می کنی ؟چشمان غضبناکش را به او دوخت و وحشیانه غرید:
تو اختیار دارم نیستی  ...اگه دیدی یه امشب این جا نشستم ،نه واسه اینه کهازت خو شم میاد نه! ...وا سه اینه که د شمنم که با شی بازم ادم نمی تونه از این
حال و روز بگ ره و بی خیال بشه ..
و از جا بلند شسسد  ...باید می رفت  ...دلش نمی خواسسست علیرضسسا برداشسستی
خاص از رفتارش داشسسته باشسسد  ...همین چند کار کوچک باعث شسسده بود به
خود اجازه مداخله در زندگی اش دهد  ...پشسست به او کرد که با کالم علیرضسسا
در جایش خشک شد ...
اونا منو با تو تهدید کردن  ...می فهمی؟***********
پست چهل و یک)
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تمام شسسهر زیر پاهایش بود  ...نور چراو های روشسسن درسسست مثل این بود که
ک سی زیر پایش را پر از ستاره کرده با شد  ...تمام فکرش معطوف به نقطه ای
روشن اما کوچک درست وسط شهر بود  ...نقطه ای که به نظرش بیشتر از هر
جای دیگری رو شن بود  ...محله ای میان شهر  ...خانه ای کوچک و نقلی در
آن محله و اتاقی کوچک در آن خانه و دخترکی زیبا در میان آن اتاق  ...فکرش
فقط معطوف حریر بود و بس  ...حاال داشت چه می کرد ؟ خبر داشت در این
مدت پا به دان شگاه نگ ا شته بود  ...هر چند که خودش هم با آن قیافه ی کبود
و درب و داغان سر کالس هایش نرفته بود اما با خبر بود که حریر هم دانشگاه
نمی رفت  ...کالفه چنگی به موهایش زد و دو باره خیره ی آن نقطه شسسسد ...
جایی که حدس می زد حوالی محل زندگی حریر باشسسد  ...نفسسسش را محکم
بیرون داد و پیشانی اش را به شیشه چسباند  ...چرا ان قدر درمانده به نظر می
رسسسید؟هیچ وقت فکر نمی کرد در چنین مخمصسسه ای گیر بیفتد  ...قرارش با
خود این نبود  ...بی شسسک دسسست خودش نبود و دلش راه را ک رفته بود وگرنه
فکر و نقشه ی او ک ا و اتفاقات چند وقت اخیر ک ا؟...در دامی که خود پهن
کرده بود دست و پا می زد و انگار راه فراری نبود ...
با صسسدای در پیشسسانی از شسسیشسسه برگرفت و به عقب چرخید  ...پریناز با اندام
وسوسه بر انگیز در آن لباس زیبا در آستانه ی در ایستاده بود  ...هر دو دستش
را در جیب های شلوارش فرو برد و خیره نگاهش کرد  ...چرا حرفی برای گفتن
نداشسست؟ چرا نگاهش به پریناز مثل گ شسسته نبود  ...مگر نه این که ج ابیت
های پریناز برایش چیزی مافوق تصورش بود  ...همیشه فکر می کرد دل کندن
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از این دختر کار سختی ست  ...اما حاال آن قدر قلبش خالی از اح ساس شده
بود که خودش هم تع ب می کرد  ...ورود حریر به قلبش جایی برای پریناز
باقی نگ اشسسته بود  ...پریناز جلو آ مد و بی این که منتظر اجازه ی او باشسسسد
دستانش را دور گردن او انداخت و سر بر سینه اش گ اشت و ب*و*سه ای نرم
بر آن زد  ...چرا این قلب مثل گ شته هی ان زده نمی شد؟  ...چرا باال و پایین
نمی شد و هری نمی ریخت؟
فرم ایسسستادن اریا باعث شسسد پریناز متع ب سسسر از سسسینه اش بر داشسست و با
صدایی گنگ گفت:
آریا  ...عزیزم..چشمان بی حس آریا را که دید از او جدا شد و با سردرگمی گفت:
 چی شده ؟ چرا اون وری نگاه می کنی ؟آریا با اشاره دست مبل روبه رویش را نشان داد و گفت:
 -بشین باید با هم حرف بزنیم ...
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این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
نفس در سینه ی دخترک حبس شد  ...انگار می توانست از پس چشمان سرد
و بی روع او لوع قلبش را ببیند  ...این قلب دیگر مال او نبود ..درست از همان
روزی که اریا درب و داغان به خانه اش آمده بود می توانسسست این حس را به
خوبی لمس کند  ...آریا دیگر آریای سسسابق نبود  ...چرا دایم منتظر این لحظه
بود؟! با رنگ و رویی پریده روی مبل نشست  ...آریا مردد دستی روی پیشانی
اش کشید و گفت:
 باید با هم حرف بزنیم ...دهان پریناز خشسسسک و گس شسسسده بود  ..به زحمت اب دهانش را فرو داد ...
انگار از پیش می دانسسست که حرف آریا چیسسست  ...اما پ یرفتنش کاری بود
سسسخت و دشسسوار  ..آریا انگشسستانش را درهم قفل کرد و لب هایش را بازبان تر
ساخت  ...برای گفتن آن حرف باید کمی جرات به خود می داد  ...لب هایش
بهم برخورد کرد و با صدایی که کامال برای پریناز غریب و سرد بود گفت:
-باید از هم جدا بشیم ...

wWw.Roman4u.iR

390

سسسکوت پری ناز برایش ع یب بود  ...منتظر جیغ و داد های او بود  ...باور
نداشت دخترک مقابلش این چنین خیره نگاهش کند ...
البته حق و حقوقت پیش من محفوظه  ...همه رو تمام کمال حتی یه درصسسدبیشتر بهت پرداخت می کنم  ...اما دیگه وقتشه که تمومش کنیم ...
چشمان خیس پریناز به او دوخته شد و پرسید:
 عاشقش شدی نه؟سکوت آریا باعث شد ،پریناز طاقت از کف دهد و بلندتر از حد معمول فریاد
بزند :
 آره  ...لعنتی تو عاشقش شدی ؟ همون طور که یه روز عاشق من شده بودی ...خیلی ل نی  ...کثافت  ...تو  ...تو یه ادم تنوع طلب عو ضی ه ستی  ...می
فهمی ...
حاال دیگر در جایش ایسسستاده بود  ...تمام تنش از ناراحتی می لرزید ...اما
هنوز چیزی در آسسستین داشسسست که ع یب آریا را آچمز می کرد  ..به همین
راحتی ها هم نبود  ...لب هایش برهم خورد و گفت:
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 اما فکر کردی  ...تو نمی تونی ازم جدا بشی ...یعنی بخوای هم نمیشه ...و پوزخندی بر لبانش نشست و با دیدن چشمان وق زده ی اریا بلند و صدا دار
زیر خنده زد  ...اگر مرد جوان مقابلش آریا بود و ادعایی زرنگی داشت  ،او هم
پریناز بود و دست پرورده ی خودش  ...آریا نمی توانست به همین راحتی او را
دور بزند ..حاال وقتش بود و باید بر برنده اش را رو می کرد ...
×××××××××××
آب دهانش را قورت داد  ...مگر علیر ضا نگفته بود مهاجمین را نمی شناخت
؟ به عقب برگ شت و نگاه به چهره ی علیر ضا کرد  ...لب هایش بی اراده برهم
خورد و گفت:
منظورت چی بود؟علیر ضا تن دردناکش را تکان داد و د ستی به موهای به هم ریخته اش ک شید و
گفت:
-یکیشون رسما منو تهدید کرد  ..از اون موقع دارم فکر می کنم چرا ؟
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نفس های حریر تند شد و دوباره کنارش نشست و پرسید:
 یعنی  ...یعنی چی؟چشمان پر از ترسش هزار پرسش داشت  ..علیرضا نگاهش را به وسایل داخل
سینی دوخت و آرام گفت:
 یعنی که این یه تالفی بود ...یک نام در ذهنش زنده شسسد  ..نامی که این روزها بدجور ازارش می داد و از او
هراس دا شت  ..هنوز هم این ا سم کاب*و*س شب ها و ساعات تنهایی اش
،کار آریا بود! "
بود " ...آریا  ...کار ِ
مطمئنا اون پسره که نمی دونم حتی اسمش چی بود این قلچماق ها رو اجیرکرده بود  ...یکیشون گفت حق ندارم دور و بر تو ب لکم وگرنه این دفعه ...
کالمش را نیمه رها کرد ،دلش نمی خواسسست بیش از این حریر را بترسسساند ..
رنگ پریده و تن لرزان حریر به اندازه ی کافی نشسسان از ترس داشسست  ...لیوان
نیم خورده ی شربت را برداشت و به سمتش گرفت و گفت:
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 نترس  ...یه کم از اینو بخور ...دستانش می لرزید  ...آریا تالفی کار علیرضا را در آورده بود و حاال تهدید می
کرد ؟! ..علیرضا لیوان را به سمت دهانش گرفت:
 حریر خانم؟  ...یه کم بخور ..اما لب های حریر تکان خورد :
یعنی انقدر نامرده ؟ انقدر نامرده که بعد اون بال بازم بخواد اذیتم کنه؟علیرضا از سادگی دخترک مقابلش کفری شد و با حرص جواب داد:
 اگه نامرد نبود که اون کار رو نمی کرد ..چشمان پر حریر باعث شد سرش را پایین بیاندازد و با شرمندگی ادامه دهد :
 لعنتی آشغال  ...این جور آدما فقط یه آشغال رذلن ..سکوت حریر باعث شد علیرضا د ستش را جلو بیاورد  ...انگشتان سرد و یگ
زده اش را میان انگشتان خود گرفت و گفت:
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 نترس  ...ب ار کمکت کنم ...ب ار حمایتت کنم ...لب های حریر جمع شد و با اخم های درهم جواب داد:
این وری ؟و چهره ی درب داغان او را نشان داد ...و ادامه داد:
 تو از دستت چی برمیاد  ...ببین چه جوری داغونت کردن ..لبخند گرمی بر لبهای علیرضا نشست:
نترس من خودم امشسسسب از خودم دفاع نکردم وگرنه انقدری هم ال جون ودست و پا چلفتی نیستم که نتونم از خودم دفاع کنم ...
چشمان گرد حریر لب های علیرضا را به اعتراف باز کرد :
 گ ا شتم بزننم ،چون فکر می کردم حقمه  ...چون د ست روی یه دختر بلندکرده بودم  ..چون حرفای نامربوطی زده بودم که تو مرامم نبود  ...تو که نمی
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تونسسستی منو بزنی و دق دلتو خالی کنی  ...پس گ اشسستم خوب از خ التم
دربیان تا شاید دل تو خنک بشه ...
رنگ نگاه حریر شرمنده شد  ..می دانست علیرضا واقعیت را می گوید اخالق
های خاص او را خوب می شناخت ...او به به مردی و مردانگی در محل شهره
بود  ...این بار با نگاهی خاص خیره ی علیرضا شد  ...چرا تا به حال نخواسته
بود علیر ضا را ببیند ؟ ...چرا این همه بی زاری از او در دلش تلنبار شده بود ؟
فکرش به سال ها پیش پر ک شید  ...به روزهای که زری همی شه مقابل دیگران
تحقیرش می کرد  ...با حرف های آزار دهنده دلش را می سوزاند ...اما علیرضا
سسسوگلی زری بود  ..مرکز توجه زری بود  ...کم کم از هر چه که زری دوسسست
دا شت متنفر می شد  ...با هر چه که موافق بود حریر در دل مخالفت می کرد
 ..زمانی که علیرضا به او عاشقانه پیشنهاد ازدواج داد از خوشحالی داشت بال
در میاورد ،چون چیزی یافته بود که می توانسسسست با آن زری را تا حد مر
بچزاند  ...انگار علیر ضای بیچاره تنها و سیله ی آزار دادن زری شده بود  ...از
حساسیت های او خبر داشت ...این شد که بی فکر شروع به مخالفت کرد ...
اگر زری اورا تحقیر کرده بود حاال حریر بعد از سال ها چیزی پیدا کرده بود که
به راحتی می توان ست دق دلی اش را بر سر زری خالی کند  ...مگر نه این که
زری او را دختری دسسسست و پا چلفتی می خوا ند  ..م قا بل زن برادرش او را
کوچک و حقیر می سسسساخت  ..حاال که حریر بزر شسسسده بود حاال که می
توانست تالفی کند چرا که نه ؟ و این وسط همیشه علیرضا با خوبی و مهربانی
هایش عقب ننشسته بود  ...حریر بد کرده بود اما علیرضا با خوبی پاسگ داده
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بود  ...حاال که فکر می کرد می دید هیچ وقت از علیرضسسا بدش نمی آمده ...
علیرضا مهربان بود  ...آرام بود و عاشق  ...مرد بود و مردانه عمل می کرد
حریر ..با صدای علیرضا به خود آمد  ...خ الت زده نگاه از چشمان او گرفت ...
علیر ضا د ستمال را به سمتش گرفته بود  ...متحیر نگاهش کرد که علیر ضا با
زرنگی گفت:
حاال که اون قلچماقا داغونم کردن  ،تو مرهمش باش ...لب های حریر زیر دندان کشسسیده شسسسد  ...این چه حالی بود؟!  ...انگار تازه
چشم هایش باز شده بود و دنیای اطرافش را به وضوع می دید  ...علیرضا چرا
انقدر پاک و زالل به نظر می رسسسید  ...دسسست لرزانش جلو رفت و دسسستمال را
گرفت  ..همزمان چشسسمان علیرضسسا بسسسته شسسد  ...انگشسستان حریر به همراه
دستمال روی پیشانی اش نشست  ...آن قدر نزدیک شده بود که هرم نفس های
داو او را روی سر و صورت خود احساس می کرد  ..تحمل این همه نزدیکی را
نداشسست  ...حاال که عاقالنه نگاه می کرد علیرضسسا هیچ کم نداشسست ...خوش
چهره بود و به دل می ن ش ست ...رفتار بد زری او را به بیراهه ک شانده بود ...ته
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دلش هم خورد  ...عشسسق رسسسوب کرده باال آمد  ..ک ا پنهان شسسسده بود این
دوست داشتن؟  ...و همه چیز درست مثل یک فیلم سینمایی جلوی چشمانش
ظاهر شسسد  ...علیرضسسایی که توی کوچه دنبالش دویده بود تا زنبیل سسسنگین
خریدهایش را از دسسستش بگیرد...چرا همیشسسه مهربانی هایش را ندیده بود؟ ..
بردا شت هایش همه به ا شتباه بود و به پای خود شیرینی و عزیز شدنش پیش
زری نوشته شده بود  ..چرا انقدر نادان بود؟  ...بیشتر که فکر می کرد علیرضا
همیشه حامی اش بود و او همیشه برعکس عمل کرده بود ...
آخ  ..آخ  ...چی کار می کنی دختر ...با صسسدای علیرضسسا از افکارش بیرون آمد  ...بی حواس دسسستمال را روی زخم
کشیده بود و صدای او را در آورده بود  ...علیرضا از درد مچش را گرفته بود ...
دو باره نگاه ها در هم گره خورد  ..چرا هیچ وقت این نگاه خاص را ندیده بود
 ...انگار پرده ی دوخته شده از نفرت کنار رفته بود و خور شید تابان از پس ان
بیرون زده بود  ...قلبش بی اختیار در سینه می کوفت و به ن*ف*س ن*ف*س
افتاده بود  ...لبهای خوش فرم علی رضسسا تکان خورد و حریر حسسسی ع یب را
در وجودش لمس کرد:
 -چیه خانم خوشگله بد نگاه می کنی ؟
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خودشسسسیف ته ای بود این پسسسسر  ...باز ز یادی تحو یلش گرف ته بود ...با
بدج*ن*س*ی گفت:
 پررو نشو ...لحن کالمش برای علیرضسسا تازگی داشسست  ...انگار داشسست با کالمش او را به
توجه بیشتر ت*ع*ر*ی*ک می کرد  ...علیرضا فرصت را غنیمت شمرد ...
– آره من پرروام ...می دونی چرا؟
چشمان منتظر و شفاف حریر لب هایش را از هم گشود:
 برای به د ست آوردن تو باید پررو بود  ..ش اع بود  ..قوی بود  ..پهلوون بود ...خود شیفته بود  ...چون دختری که من عا شق شم وا سه خودش کم چیزی
نی ست  ...باید برای به د ست آوردنش تموم این ها با شی  ...تا بتونی هر دفعه
در برابر نازاش  ..غرورش ..اذیتاش ،مقاومت کنی و دم نزنی ..
هنوز حریر در سسسکوت نگاهش می کرد  ..علیرضسسا تمام تالشسسش را کرد ...
امشب حریر  ،حریر همیشگی نبود ..
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می خوام بدونم دختری که تموم این سال ها قلبمو به اسارت گرفته کی راضیمی شه قبولم کنه  ..کی از اذیت کردنم د ست می ک شه  ...کی برای من م نون
لیلی میشه  ...کی یه آره می گه و دل منه بدبخت رو خوشحال می کنه ...
خ الت و شسسرم وجودش را پر کرد  ..دیگر تاب و تحمل این نگاه ها و حرف
ها را نداشسست ...سسسرش را پایین انداخت  ..اما علیرضسسا امشسسب عقلش ر ا از
دسست داده بود  ...دسست حریر را باال آورد و به تک تک انگشستانش نرم و آرام
ب*و*سه زد  ...برقی از سر انگشتان حریر رد گ شت و مستقیم به سوی قلبش
رفت ...

×××××××××××××
پست چهل و دو )
به سختی می توانست خود را کنترل کند  ...تا سر حد مر عصبانی بود  ..اما
نمی خواسسست قبل از مطمئن شسسدن از چیزی عکس العملی نشسسان دهد ...
دستش را به پیشانی اش کشید و پرسید :
-منظورت چیه؟
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باید خوب بدونی!نفسش را با حرص بیرون داد و بلند فریاد کشید:
 واضح بگو ...پوزخندی که بر لبهای پریناز نشست کالفه اش کرد و با دندان های کلید شده
غرید:
 درست حرف بزن ببینم...من درست حرف می زنم تو نمی فهمی ..چه غلطی کردی  ...ها؟لب های پریناز به لبخندی خبیثانه باز شد و گفت:
 -فکر نمی کنی که من انقدر هالو باشم ...
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و یک تای ابرویش را باال انداخت و با لحنی خاص افزود:
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
 دارم برای مادرت یه وارث میارم ...چشمان آریا مات او شد  ...برای دقایقی نفس در سینه اش حبس شد ..پریناز
چه کرده بود؟!  ..دسسست پریناز آرام انگشسستان او را گرفت و روی شسسکم خود
گ اشت و با عشوه گفت:
ببین این جاست  ...اونی که می تونه همه چی رو به نام تو کنه ...چشمان آریا به سان پلنگی خشمگین در کاسه چرخید و بلند فریاد کشید :
تو چی غلطی کردی لعنتی؟با خونسردی شانه ای باال انداخت و جواب داد:
 -هیچی یه مدته از قرصام استفاده نمی کنم  ..فقط همین ..
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واقعا نمی دانسسست چه کند  ...باورش نمی شسسد  ...تمام وجودش پر از خشسسم
شده بود  ..به یکباره به او حمله کرد و گلویش را گرفت :
 لعنتی  ...عوضی چه غلطی کردی ؟نفسش به زور باال می آمد اما مقطع جواب داد:
من ...همون کاری ...رو کردم ...که باید ...از اولش می کردم ..دست های قوی اریا دور گلوویش حلقه شده بود ...از بی نفسی به کبودی می
زد ،با صدایی که به خر خر افتاده بود نالید:
ولم ...کن ....لعنتی ...آریا او را محکم روی مبل پرت کرد و پر حرص باالی سرش ای ستاد  ...پریناز
به سرفه افتاده بود و راه تنفسی اش به شدت می سوخت  ..اما می دانست برای
حفظ موقعیتش این بهترین راه ممکنه اسسست  ...حتی اگر آریا خودش هم نمی
خواست بی شک مادرش بی خیال این کودک نمی شد ؟ هر چند که آن اوایل
دلش نمی خواسسست با حضسسور یک بچه دسسست و پای خود را ببندد ..دلش می
خوا ست وقتی به ثروت اریا رسیدند تا مدت ها فقط برای خوشگ رانی دور تا
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دور اروپا را بگردند اما در این مدت با رفتارهایی که از اریا می دید شسسکش به
یقین تبدیل شد ...همان موقع که فهمید پای دختر دیگری به ماجرا کشیده شده
است تصمیمش را گرفت  ...نمی خواست ریسک کند و اریا و ان همه ثروت
را از دسسسست بدهد به همین خاطر خود را وادار به کاری کرد که دلش نمی
خواست  ...صدای ن*ف*س ن*ف*س های اریا او را به خود آورد  ...چشمان
سسسرخ آریا ترس را به جانش انداخت اما نمی توانسسست از چیزی که حق خود
می دانست بگ رد  ...نباید کم می آورد  ...چهره اش انگار در فکر فرو رفته بود
 ...نمی دانست به چه فکر می کند که اریا با لحنی شیطانی گفت :
 باشه قبول  ...انگار اینم بد فکری نیست  ...چرا قبال به فکر خودم نرسید ..پریناز با چشمانی گرد شده خیره ی لبخند پر از خباثت گوشه ی لبهای او شد.
××××××××××××××
آرام انگشتانش را از میان دستان پر حرارت او بیرون کشید و گفت:
 بهتره زودتر پیشونیتو ببندی  ..هنوز داره خون میره ...اما علیرضا م*س*ت ب*و*سه هایی که آرزوی هر روز و شبش بود جواب داد
:
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خاموش مکن آتش افروخته ام را
بگ ار بمیرم که بمیرم که بمیرم
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نفس در سینه ی حریر حبس شد  ...علیرضا و شاعری؟! ...
آره خل شدم  ...شاعر شدم  ...اما تو رو خدا حریر دیگه پسم نزن  ...به خدانوکریتو می کنم  ..من خیلی می خوامت حریر ...
لب های حریر بین دندانش گیر کرد  ..چه قدر خ الت کشیده بود ...سرش را
پایین انداخت  ..بغض گلویش را گرفت  ...این علیرضا ی عاشق پیشه امشب
داشسست با قلب او چه می کرد ؟قلبی که همیشسسه سسسعی داشسست در برابر او و
عشقش مثل سنگ باشد  ...چشمانش که پر شد ،علیرضا خود را جلوتر کشید
 ..سینی که فاصله ی بینشان را پر کرده بود کنار زد و نزدیکتر شد ...دست زیر
چانه ی او انداخت و سسسرش را باال کشسسید  ...نگاه ها گرم و پر از احسسساس در
هم گره خورد ...
– حریر من خیلی دوستت دارم  ...می فهمی ؟
پلک های حریر برهم نشسسسسست  ...قطرات اشسسک روی گونه هایش لغزید ...
علیرضا درد را فراموش کرده بود  ...نکند زیر د ست و پای آن اراذل جان داده و
مرده بود وخودش نمی فهمید؟ نکند حاال در عالم رویا به ع شقش ر سیده بود
؟  ..اخر این همه انعطاف از حریر بعید بود  ...لب های حریر لرزید ...
-من دختر خوبی نیستم ..
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تو خوبی  ..تو پاکی حریر ...نفس در سینه ی حریر باال نمی آمد  ...مگر نه این که همین هفته ی گ شته او
را از زیر د ست و پای اریا جمع کرده بود ...علیر ضا چه زود فراموش کرده بود
...
مصرانه نالید:
 نه نیستم ...من اشتباه زیاد کردم  ...من اذیتت کردم  ...دنبال اون آشغال رفتم ...اما به خدا من نمی خواستم باهاش باشم  ...فکر نمی کردم اون وری گولم
بزنه  ...اون روز  ...اون ...
به هق هق که افتاد علیرضا د ست دور شانه های او انداخت و تن لرزانش را به
آغوش کشسسید ...و چه راحت حریر با آن تن ظریف و کوچک در آغوشسسش جا
گرفت ...و ای که چه حسی داشت ! علیرضا روی ابرها سیر می کرد  ..باورش
نمی شد  ...طلسم تمام این سال ها شکسته بود ....
-هیش  ...نمی خواد بگی  ...من باورت دارم ..
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گرمای تن علیرضا کمی آرامش کرد ...تن لرزانش وقتی بیشتر در حصار دستان
گرم او قرار گرفت گفت:
 خیلی ترسیدم علی  ..خیلی  ...اون نامرد بهم داروی بیهوشی داد ...علی مندختر بدی نیستم  ...به خدا نیستم ...
دست های علیرضا روی کمرش باال و پایین شد و آرام زمزمه کرد :
 ببخشید  ..مع رت می خوام  ..من باید بیشتر مراقبت بودم  ..منه احمق بایدحواسمو بیشتر جمع می کردم  ...به خدا اگه جا داشت می کشتمش ...
علی منو ببخش...هیش  ...تموم شد ...گریه نکن این جوری ...هق هق های حریر درد را به سینه اش می نشاند  ...با نفسی عمیق عطر موهای
خوشبوی حریر را به جان کشید و گفت:
 عزیزم ...تموم شد ..تاکید وار گفت:

wWw.Roman4u.iR

408

این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
به خدا من بد نیستم ...حریر را از خود کمی جدا سسساخت و گردی صسسورتش را میان کف دسسستانش
گرفت و گفت:
 تموم شسسده  ...خوشسسحالم که به خیر گ شسست  ...هنوزم فکر می کنم دارمخواب می بینم  ...حریر بهم بگو تا مطمئن بشم ...
چشمان منتظرش خیره چشمان خوشرنگ او شد که حریر جواب داد:
 تموم این سال ها یه ح سی دا شتم که نمی دون ستم چیه؟ نمی دون ستم چرادلم نمی خوا ست روی خوش بهت ن شون بدم  ..اره تو را ست گفتی  ...من از
زری بدم می اومد  ...زورم بهش نمی رسسس ید اما می دونسسستم تو رو خیلی
دوسسست داره  ...وقتی ازم خواسسستگاری کردی  ..وقتی از عشسسقت با خبر شسسدم
دیگه تو و اح سا ستو رو ندیدم  ..دلم می خوا ست هر جور شده زری رو اذیت
کنم ...تالفی کتک هایی که بابام به خاطر اون به حسسسام می زد رو در بیارم ..
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باید انتقام همه رو می گرفتم...نمی خواسسستم خوشسسحال باشسسه  ...تو  ..تو که
دیدی چه قدر اذیتم می کرد ...
و دوباره به گریه افتاد  ..اما علیرضسسا اجازه نداد بیشسستر گریه کند  ...با انگشسست
شست اشک های روی صورتش را پاک کرد و گفت:
ببین منو  ...یه چیزی ته چ شمات بود که منو می ک شوند به سمتت  ...انگارمی دیدم قایمش کردی  ...همون نمی ذا شت من عقب بک شم  ..می دون ستم
داری با زری مخالفت می کنی اما باورم نمی شد به خاطرش با زندگی خودت
بازی کنی ...
علی من ا شتباه کردم ...فکر می کردم با پول می تونم به اون باال باالها برسم ...چشسسمم دنبال پول بود  ..می خواسسستم از این خونه یه جوری بزنم بیرون که
برای خودم کسسسی شسسده باشسسم ...همش خیال می کردم اریا می تونه با پول و
ثروتش خوشبختم کنه  ...زری با اذیتاش دیوونه م کرده بود  ...تو می دیدی که
همی شه تحقیرم می کرد ..حتی دان شگاه رفتنمو  ...وقتی سکوتت رو می دیدم
،بیشتر ل م می گرفت  ...حرص می خوردم  ..می گفتم این چه عاشقیه ...
خودت می دونی من اهل بی احترامی نیستم ...می دونستم اذیتت می کنه ..اشکاتو که می دیدم داغون می شدم  ...عمه هم کمبود داشت  ..زندگی قبلیش
پر از حقارت بود  ..چه قدر سسر بچه اذیت شسده بود ..متاسسفانه راه رو اشستباه
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رفت ...به جای این که به شما ها محبت کنه دق دلی شو سر شما خالی می
کرد  ...بدبختی عمه م بود  ...می تونستم دلشو بشکنم؟ ...
نگاه خیس حریر را که دید ادامه داد:
 اما بهت قول می دم از این به بعد دیگه ن ارم ازارت بده ...حاال بهم بگو ،باالخره زنم میشی ؟
لب های خوش فرم حریر به زحمت تکان خورد ...
دل علیر ضا ب*و* سه ای شیرین می خوا ست  ..شاید که از آن خواب بیدار
شود  ..سرش را نزدیک صورت او برد  ...چ شمان خو شرنگ حریر میگ ان
چشمان مردانه بود که با صدای زری هر دو عقب کشیدند :
 این جا چه خبره ؟پست چهل و سه)
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حس گرم شدن پشت پلک هایش باعث شد چشم باز کند  .اما با نور شدیدی
که از ال به الی پرده ی اتاقش بر صورتش تابیده بود  ،دوباره چ شم ب ست ...و
این بار نرم و آهسته پلک هایش را از هم باز کرد  ...با بدنی خسته از بی خوابی
شب گ شته روی رختخوابش نشست و خیره به پن ره ی اتاقش شد  ..آن قدر
دیر به رختخواب رفته بود که به نظرش تا پلک ب سته بود ،صبح شده بود  ...با
یاد آوری دیشب از جا پرید و به سمت پن ره خیز برداشت  ...پرده را کنار زد و
با دیدن موتور علیرضا که گوشه ی حیاط پارک شده بود نفسش را بیرون داد ...
از همان فاصله هم می شد شکستگی چراو و ها و آینه هایش را دید  ...دستش
را روی موهای پریشسسانش کشسسید و سسسعی کرد با همان نوک انگشسستانش کمی
مرتبشان کند و تارهای پریشانش را پشت گوش هایش بفرستد  ..یعنی االن چه
می کرد؟  ...در ست بود که دی شب تا حدی انعطاف ن شان داده بود و کمی از
مکنونات قلبش را روی داریه ریخته بود اما اصسسال رویش را نداشسست که زنگ
بزند و حالی از او ب رسد ...به عقب برگشت و مشغول جمع کردن رختخوابش
شسسد  ...پتویش را که تا زد چهره ی مهربان علیرضسسا مقابلش ظاهر شسسد ..بی
اختیار لبخندی شیرین بر لب هایش ظاهر شد و سرخوش روی تشک نشست
 ...پتو را به آغوش کشید ودر عالم رویا غرق شد ...
نفس های تند علیرضا را حس کرده بود هر آن منتظر ب*و*سه ای از جانب او
بود که با صدای زری به خود آمده بودند ...
-این جا چه خبره؟
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زری گامی به جلو برداشت و به محض دیدن علیرضا در آن حال و روز با کف
دست محکم به صورتش کوبید و بلند گفت:
 وای  ..خدا مرگم بده ...خاک عالم به سسسرم  ...علی عمه چی شسسده؟ چی بهروزت اومده ؟
علیرضا انگشت اشاره اش را بر روی بینی گ اشت و همان طور که نگاهش را
به خانه ی همسایه ها می چرخاند گفت:
 هیش عمه چه خبرته ؟ کل محلو خبر دار کردی ...زری که از هر فرصتی برای چزاندن حریر استفاده می کرد با چشم غره ای به او
ادامه داد:
 نکنه همش زیر سر توئه ور پریده ست؟  ...اصال وایسا ببینم ..تو ،این وقتشب این جا چی کار می کنی ها؟
لب های حریر باز شد تا جواب دهد اما علیرضا به جایش پاسگ داد :
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 عمه تو رو خدا انقدر های و هوی نکن  ...اروم باش تا بگم ...زری مشکوک به هر دو نگریست  ...کنار هم بودن آن ها برایش زیادی ع یب
و باورنکردنی بود ...چشم هایش را ریز کرد و پرسید:
 زود باش بگو ببینم  ...چه بالیی سرت اومده ...علیرضا کالفه نگاهی به او انداخت و گفت:
آخر شسسبی او مدم یه سسسر بزنم بهتون که د یدم ه مه چرا غا خاموشسسسه وخوابید...اومدم برگردم که یهو چند نفر ریختن سسسرم  ...فکر کنم اشسستباه گرفته
بودنم ..
انگار با دور شدن حریر از او تازه دردها به سمتش ه وم آورده بودند که دست
به پهلو گ اشت و نالید :
 آخ ...زری به سمتش دوید و گفت:
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 بگردم ع مه  ..ببین چی به روزت آوردن ..الهی خیر نبینن  ..الهی خدا بهزمین گرم بزندشون  ...ب ار حسینو بیدار کنم بریم بیمارستان ...
ه وم درد بیچاره اش کرده بود ...انگار نه انگار که دقایقی پیش شعر و شاعری
اش گل کرده بود ...این همه درد ک اپنهان شسسده بود ؟ مگر نه این که تا همین
چند ثانیه ی پیش کنار حریر هیچ دردی را احسسسساس نمی کرد...نگاهش به
سمت حریر رفت ...آخر دوای دردش آن جا ایستاده بود ...
 نه عمه  ..تو رو خدا سر و صدا نکن  ...به حسن زنگ می زنم میاد دنبالم ...به خدا هیچیم نیست ...
زری گردنش را قوسی داد و با لحنی طلبکارانه گفت:
آره واال ..معلومه  ..یه جای سالم تو تنت ن ا شتن  ..ای خدا جواب داداشموچی بدم ...
اصال ِگل این زن را کولی آفریده بود خدا ...
گوشی همراهش را از جیب بیرون کشید و گفت:
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 شما برید بخوابید  ..حسن بیاد منم می رم ..انگشتان حریر در هم قفل شده بود  ..نمی توانست قدم از قدم بردارد ..زبانش
هم مثل پاهایش قفل شده بود ...
اما یک دفعه زری به سمتش برگشت و با خشم به او توپید:
 میمردی زودتر خبرم کنی  ...این بچه داغون شسسسده و داره از درد به خودشمی یچه اون وقت تو مثل ماست وارفته وایستادی نگاهش می کنی ؟
عمه !صدای بلند و قاطع علیرضا باعث شد زری به عقب برگردد :
 جانم چی شدی؟ابروهای درهم قفل شده ی علیرضا دلش را قرص کرد:
عمه شما منو خیلی دوست داری دیگه نه؟چشمان زری گرد شد :
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 خب معلومه  ..جونمم می دم واست  ...تو عزیز دل عمه ای !تو رو جان من که ادعا می کنی برات عزیزه  ...حریرمو اذیت نکن ...دهان زری مثل یک غار باز ماند  ...حریر پر التهاب انگشتانش را بیشتر در هم
پیچاند و نفس در سسسینه اش حبس شسسد  ..علیرضسسا همانطور خمیده از جایش
برخاست و رو به زری گفت:
 عمه تموم عمر نوکریتو می کنم اما نمی خوام اتفاقی بیفته که خدای ناکردهبی احترامی بینمون پیش بیاد  ..خودت می دونی که چه قدر خاطرتو می خوام
اما از این به بعد نمی تونم سسسکوت کنم ...تو رو خدا یه کم حال منو درک کن
...
زری با ناراحتی دست به کمر شد:
-وایسا ببینم این جا چه خبره ؟
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گونه های رنگ گرفته ی حریر بالفاصسسله تمام شسسکش را به یقین تبدیل کرد ...
حرص و بخل سرتاپایش را پر کرد  ...اما آن قدر سیا ست دا شت که حرفی بر
خالف میل او نزند ..
باشسسه آقا علیرضسسا  ...باشسسه  ...تو خوش باش  ...راضسسی باش  ...آ آ  ...مندهنمو می بندم ..
و محکم روی دهانش کوبید ...علیرضسسا نگاهی خ ل به حریر انداخت و رو
به زری گفت:
 عمه من نمی خوام از این به بعد هیچ کدومتون صدمه ببینید  ..حاال که همهچی درسسست داره پیش می ره ،ب ارید باور کنم که همه چی رو به راه شسسده ...
ب ارید منم یه نفس راحت بکشم...
با صدای گوشی همراهش کالمش نیمه ماند و گوشی را نزدیک گوشش گرفت
و جواب داد :
 جانم داداش .......-
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 حسن یه دقیقه زبون به دهن بگیر ..............خونه ی عمه مو که بلدی پاشو سریع بیا این جا ............. ِصدام  ...نه بیا می فهمی  ...حسن زود بیا  ..دمت گرم ..و همانطور که دوباره در خودش جمع می شد تماس را که قطع کرد و گفت:
 بیچاره حسن منتظرم بود  ...قرار بود بعد تموم شدن کارم برم پیشش  ...دیدهازم خبری نشده نگران شده...
حریر با سری پایین گفت:
 خب پس من دیگه برم ...به سمت ساختمان حرکت کرد که علیرضا صدایش زد :
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 حریر  ...خانوم...هنوز پرده ای از خ الت میانشان آویخته بود  ...حریر در جایش ایستاد  ...اما
برنگشت  ...علیرضا با لبهایی که به لبخندی دلنشین می نشست گفت:
 قول می دم اگه ام شب خدا خوا ست و زنده موندم فردا با خانواده مزاحمتونبشم ...
سکوت حریر را که دید رو به زری کرد و گفت:
 عمه جان فردا میام خواستگاری دخترتون ..زری با ناراحتی لب برچید و جواب داد:
خبه خبه  ..وعده نده به خودت  ...اگه تونستی باباتو راضی کنی پاشو بیا ... بابام با من عمه جان  ...شما حسین آقا رو آماده کن ...زری پشت چشمی نازک کرد و ایشی بلند باال کشید  ...اما علیرضا بی توجه به
او نزدیک حریر شد و پرسید:
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 این دفعه می خوام با رضایت خودت پا پیش ب ارم  ...آخ ...حریر هراسان به عقب برگشت و گفت:
 چی شدی؟و با لبهای خندان علیرضسسا رو به رو شسسد  ...زیر لب "بدجنسسسی" زمزمه کرد و
خ الت زده سسسر پایین انداخت  ...رنگ لبخند دلنشسسینی که بر روی لبهایش
نقش بست دل علیرضا را قرص کرد ...
×××××××××
با صسسدای در خانه از جا برخاسسست و همانطور که پتویش را رها می سسساخت ،
پشت در اتاقش ایستاد  ...صدای زری که انگار داشت با خودش حرف می زد
کل خانه را برداشت :
پسره پاک دیوونه شده  ...حسین؟  ...حسین آقا خونه نیستی؟جوابی که از پدرش نیامد انگار زری به سمت اتاق خودشان رفت :
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 ِد پا شو دیگه  ...پا شو کلی کار سرم ریخته  ...ام شب دادا شم اینارو وعدهگرفتم ...

صدای خواب آلود پدرش را شنید که گفت:
 باز چه خبره خانم ؟واال چی بگم  ...خوابی دیگه  ...اصال فهمیدی دیشب همین دم گوشت چیگ شته ...
صدای خمیازه ی پدرش بلند شد :
نه واال این قر صای آرام بخ شی که می خورم نمی ذاره یه ثانیه بی شتر چ شمامباز بمونه  ..سرمو که می ذارم زمین انگار ُمردم ...
زیر لب دور از جانی برای پدرش زمزمه کرد ...
-نگفتی ...خیره ...
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دی شب یه م شت الت بی سر پا ریختن سر علیر ضای بی نوا و تا می خوردهزدنش  ...اگه بدونی بچه چه جوری داغون شد ه...دلم کبابه واسه بچه ...
بی اختیار لب هایش به لبخندی نمکین باز شسسسد "بچه را خوب آمده بود ...
علیرضا با آن قد و قامت و بچه بودن ؟"
صدای متع ب پدرش را شنید که جواب داد:
 آخه چرا؟ ا صال نمی فهمم این پ سره چرا یه دفعه از این رو به او رو شده ...اون از اون کارش که به خدا شسسرمم میاد حرفشسسو بزنم ..اینم از االن  ..انگار
اصال این پسر رو نشناختم...
دل حریر برای مظلومیت علیرضا سوخت  ...باید در اولین فرصت راز دلش را
به پدر می گفت  ...دلش نمی خواسسست دید پدرش به علیرضسسا بد باشسسد ...
علیرضا مرد بود و مرد می ماند  ...از این که حتی پدرش یک دلسوزی خشک
و خالی را نسسسبت به او دریغ کرده بود دلش گرفت  ...علیرضسسا حقش این نبود
 ...انگار با طلوع خورشسسید عشسسق در قلب تاریکش همه ی پرده های کینه و
نفرت کنار رفته بود و او به خوبی می توان ست چهره ی واقعی علیر ضا را ببیند
...
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صدای زری او را از افکارش بیرون کشید:
 من که می گم یه ریگی به کفش این دختره ست  ...ا صال می دونی دی شببله رو داده به این بچه ...
صدای پدرش که نیامد ت صویر او را در ذهنش ساخت  ...ابروهای باال رفته و
چهره ای متحیر  ....برای خوش هم هنوز باور پ یر نبود چه برسسسد به پدرش و
حتی زری  ...دیشسسب قبل خواب به تصسسمیمش کلی فکر کرده بود  ...اما واقعا
راست بود دلش می خواست به مردانگی های علیرضا تکیه کند  ..خسته شده
بود از این همه اتفاق که همه اش بر اسسساس نادانی های خودش به وجود آمده
بود  ...دلش کمی عشق می خواست با چاشنی ناز کشیدن های علیرضایی ...
دسستش را روی قلبش گ اشست و با زبانش لب هایش را تر کرد  ...باز صسدای
زری او را به خود آورد:
 ها چیه ؟ تع ب کردی ؟ نه خیر آقا  ..به من که نمی گن اما داداشم به خاطردل اون بچه از تموم حرف و حدیثای این مدت گ شته ...
اما دل من باهاش صاف نمیشه ... خبه حاال توام  ...گ شتم خوب چیزیه  ...پ سره یه جوونی کرده تو هم حاالکوتاه بیا ...
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در دل با خود فکر کرد اگر زری بفهمد این وسط علیرضا مق صر نیست باز هم
این حرف را می زد ؟ دیگر مصمم شده بود که باید در خفا برای پدرش پرده از
این راز بردارد  ..دانستن این مطلب هیچ فایده ای نداشت جز درازتر شدن زبان
زری  ...بی شسسک اگر علیرضسسا منفعتی در این کار می دید خودش همه چیز را
برای او رو می کرد  ..اما دیگر به عاقلی علیرضا شک نداشت ...
االن ک است؟ دیشب ن اشت باهاش برم بیمارستان  ...دوستش اومد دنبالش با هم رفتن...تموم شب پلک رو هم ن اشتم  .دوستش زنگ زد گفت دیشب رو تو بیمارستان
موندن  ...یه دنده اش ترک خورده  ..خدا ازشون نگ ره  ...خدا رو شکر سرش
آسیبی ندیده ...
پدرش انگار نمی شنید که گفت:
باید با خود حریر حرف بزنم ...تو کارتو بکن ...-مرد مگه دارم گل لگد می کنم...
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با شنیدن کالم پدرش به سمت رختخوابش دوید و خود را مشغول جمع کردن
آن ساخت ...
پست چهل و چهار)
آخرین کلمه را که بر زبان راند ،حسسسین که تا آن زمان فقط سسسکوت کرده بود و
حیران و سسسرگشسسته به حرف های او گوش می داد ،از روی تک صسسندلی اتاق
دخترش برخا ست و به سمت پن ره رفت ...نگاه ماتش بر روی موتور درب و
داغان علیر ضا ن ش ست و چند بار کلمه ی "وای" را تکرار کرد ...حریر با زبان،
لب های خشکش را تر کرد و زمزمه کرد :
بابا...اما حسین غرق در افکار خود انگشت اشاره اش را به دندان گرفت و گفت:
من چه جوری تو روی این بچه نگاه کنم ...چه جوری واسسسه او سسسیلی ناحقازش حاللیت بگیرم ...تو چی کار کردی بابا؟
-بابا...
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حسین گی و مات به طرفش برگشت و نگاه پر دردش را به او دوخت ...سیلی
که به گونه ی علیرضا نواخته بود حاال مشت شده بود و محکم به قلبش کوبیده
می شد ...درد بدی در قف سه ی سینه اش پیچید ...حریر هرا سان به سمتش
دوید و او را به سسسمت پشسستی کوچک اتاقش کشسساند  ...رنگ از روی حسسسین
پریده بود و لبهایش به شدت می لرزید...پر از ترس از اتاق بیرون زد و زری را
صدا کرد:
 مامان قرصای بابا ...زری که در آشسس زخانه مشسسغول بود دسسست اچه چاقوی داخل دسسستش را داخل
سسسینک رها کرد و همان طور مثل عادت همیشسسگی اش بر صسسورتش کوبید و
گفت:
چی کارش کردی باز؟رنگ پریده ی حریر و دست و پای لرزانش باعث شد ادامه ندهد به سمت سبد
دارها خیز برداشت و بالفاصله با برداشتن بسته ی قرص به سمت اتاق دوید...
حریر مثل بید می لرزید ...خدایا چه غلطی کرده بود؟
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زری تند و سریع روکش قرص را باز کرد و یکی از ان ها را داخل دهان ح سین
فرو برد و با تکرار کالم حسسین جان چیزی نیسست ؛ نگاه به چشسمان بسسته ی
ح سین دوخت...تاثیر قرص به ثانیه نک شید و ح سین به آرامی چ شم باز کرد و
بی نفس چشم به آن ها دوخت ..زری که نفسی از روی آسودگی می کشید پر
از خشم از جا برخاست و با صدایی بلند به حریر توپید:
 نه خیر انگار تو واقعا ق صد جون این مردو کردی  ...یه بارکی بک شش و همهرو راحت کن دیگه ...دختر چی از جون ما می خوای آخه؟
حریر که خود را مقصسسر می دانسسست شسسرمزده لب به دندان گرفت و سسسرش را
پایین انداخت...اصال همین که پدرش را سالمت می دید خدا را شاکر بود...
صدای ناله ی حسین باعث شد زری به عقب برگردد و تن گوشت آلودش را که
به خاطر حرص و جوش بی مهابا می لرزید ،کنار او بکشاند:
 جانم  ..چی می خوای؟حسین نفسی آرام کشید و جواب داد:
هیچی  ...بهترم ..یه چیزی بود که باید بهم میگفت ...تق صیر اون نی ست مندیگه تحملشو ندارم...
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زری چشم دراند و گفت:
وا خب منم همینو می گم  ..می بینه تو تحمل شو نداری ...قلبت نمیک شه...باید رعایت کنه دیگه...
حریر در سکوت به پدرش می نگری ست و تند تند در دل خدا را شکر می کرد
که بالیی برسسسر او نیامده بود ...اما گفتن اتفاقات اخیر را الزم می دانسسست...
نباید می گ اشسست پدرش ندانسسسته به علیرضسسا تهمت بزند..حسسسین با آرامش
پلک هایش را برهم گ اشت و رو به زری گفت:
پاشو برو به کارات برس  ..مگه شب مهمون نداریم؟چشمان متع ب زری لبخند کم رنگی بر لب های حسین نشاند و ادامه داد:
 پاشو خانم...زری ارام از جا برخاست و بی میل گفت:
-تو االن خوبی دیگه؟
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آره عزیزم ...برو یه کم دیگه هم حریر میاد کمکت ...زری یک تای ابرویش را باال داد و از کنار حریر گ شت و از در خارج شد...
با اشاره حسین حریر در را بست و به سمت پدرش برگشت ..حسین کنارش را
نشان داد و گفت:
 بیا این جا دختر ...به محض این که کنار او نشست حسین با صدای ضعیفی گفت:
 ببین بابا،هیچ دلم نمی خواد سسسادگی کنی  ...این حرف و حدیث باید پیشما سسسه نفر بدونه ..علیرضسسا یه عمر منو مدیونه خودش کرد  ...نباید زری یه
کلمه از این حرفا رو بفهمه ...خودت که خوب میشناسیش ...
حریر فقط سرش را تکان داد ..چشمان خیسش نشان از طوفان درونش می داد
...حسین با مهربانی دست او را گرفت  ..اما حریر پیش دستی کرد و گفت:
 -بابا منو می بخشی؟
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پلک های ح سین که نرم روی هم ن ش ست دل پر از آ شوب حریر ارام گرفت...
حریر خم شد و ب*و*سه ای به پشت دست پدرش زد وگفت:
 بابا خیلی دوستت دارم...دست حسین ارام و نرم روی سر دخترش نشست و با نوازش گفت:
 حاال واقعا به علیرضا بله دادی؟چشمان حریر رنگی از خ الت گرفت و سر به زیر انداخت ...لبخند رضایت
بر لب های حسین نشست و گفت:
خو شحالم که راه در ستو پیدا کردی  ...خدا منو ببخ شه که با حرفام اون بچهرو اذیت کردم ...اصال دیگه روم نمیشه تو چشماش نگاه کنم...
بابا علیرضا درکتون می کنه...اگه بدونی چی کشسسیدم اون روز ...اصسسال تو حال خودم نبودم ..از یه طرفنمی تونسسستم باور کنم علیرضسسا با تو همچین معامله ای کرده باشسسه ...از اون
طرف حال بد تو داغونم کرد ...بهش گفتم نامرد...
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و با یاد آوری حرف هایش ،تاسسفبار کف دسست بر پیشسانی اش کوبید و ادامه
داد:
 یادم میفته به ناحق زدم توگوشش و سر بلند نکرد جیگرم کباب میشه... بابا اذیت نکنید خودتونو  ...من برم به زری کمک کنم ..شسسما هم پاشسسیدببرمتون تو اتاقتون استراحت کنید ...
حسین نگاهی از سر مهر بر دخترش انداخت و گفت:
 باشسسسه بابا ..ولی خودم باهاش حرف می زنم و از دلش درمیارم...این بچهخیلی آقاست ...خوشحالم که انتخابت علیرضا شد...
هر دو که از اتاق خارج شدند حریر فقط به یک چیز فکر می کرد" آرام شی که
زین پس کنار علیرضا خواهد داشت"
پست چهل و پن )
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چ شمان در شت و زیبای حریر دلش را به آ شوب می ک شید  ...رد نگاهش را
گرفت و با وصل آن ها به نقطه ای که اصال دلخواهش نبود کنار گوشش زمزمه
کرد:
 اصال فکرشم نکن...چشمان دلخور حریر به سمتش برگشت و گفت:
 اما من واقعا دوست دارم ...علیرضا با بدجنسی شانه ای باال انداخت و گفت:
خب از االن بگم قرار نیسسست هر چی دوسسست داری فی الفور ان ام بشسسه ...مخصوصا که توش ضرری باشه ...
حریر ناباورانه لب زد :
علیرضا!!!علیرضا ابرویی باال انداخت و گفت:

حر یری به عطر یاس

433

جانم؟گوشه ی لبهای حریر به پایین کشیده شد و با ناز گفت:
خب دلم می خواد دیگه ...آخه بدبختی سر همین دل کوچیکته که می تر سم با خوردن این آت آ شغاالما رو امشب راهی بیمارستان کنه ...
حریر مصسرانه با نازی که این روزها ع یب از سسوی علیرضسا خریدار دا شت
پشت چشمی نازک کرد و گفت:
چشمم می مونه ها ...لب های خوش فرمش زیر نور خور شید می درخ شید و همان ه*و* سی را که
حریر از دیدن لواشسسک و آلوچه ها پیدا کرده بود  ،به دل علیرضسسا می انداخت
 ...بی اختیار آب دهانش را قورت داد و پشسسست به حریر کرد  ...این لب ها و
خوا ستن شان دیوانه اش کرده بود  ...شب تا صبح به طعم آن ها فکر می کرد و
آرزویش چ شیدن طعم شیرین آن ها بود  ...کالفه د ستی به موهایش ک شید و
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دوباره به سسسمت حریر برگشسست ...حریر که متوجه بی قراری او نشسسده بود  ،با
همان شیطنت ذاتی گفت:
چی شد برام می خری دیگه ؟علیرضا کالفه تر از قبل گفت:
 نخرم چه غلطی بکنم  ..بیا ببینم ..با این که در دل از این کار راضی نبود اما نمی توانست پا روی ه*و*س دخترک
بگ ارد ...از عالقه دختران به چیزهای ترش خبر داشت و نمی توانست جلوی
این ه*و*س را بگیرد  ...اما نگران آلودگی آن لواشک ها و آلوچه ها بود ..
لب های حریر به لبخندی نمکین باز شد و به دنبال او سرازیری راه باریکه ی
درکه را به عقب برگشسستند  ...اصسسال این مغازه ها با آن خوراکی های رنگ و
وارنگ دل هر ببینده ای را به بازی می گرفت  ...مقابل اولین مغازه ایسسستاد و با
دیدن صورت شاد و خندان حریر دلش بیشتر از قبل غن رفت ...
-خودت انتخاب کن ...
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حریر با خوشحالی کودکانه ای شروع به نشان دادن آلوچه های سرخ و وحشی
کرد و گفت:
 اومم یه کم از این ...یه کمم از این  ...وای علی خیلی سسسخ ته  ...همشخوبه ...
و آب دهانش را فرو داد ...
تنها چیزی که علیرضسسا می دید تنها آن لبان درشسست و قلوه ای بود که حاال با
لبخندی که رویشان جا خوش کرده بود شیرینتر و ج ابتر به نظر می رسید ...
نفس در سینه اش حبس شد و گفت:
باشه اما تو رو خدا قول بده کم بخوریا ... ِا ..باشه دیگه چه قدر سفارش می کنی ...علیرضا که شروع به خرید کرد حریر بی اختیار نگاهش را به او دوخت ...اندام
درشتش در آن تی شرت آستین کوتاه و ج ب لیمویی ع یب خواستنی به نظر
می رسید  ...شلوار جین روشنی که به تن داشت و کتانی های سرمه ای رنگش
به زیبایی ست شده بود و حاال بعد مدت ها حریر او را با تی ی متفاوت می دید
 ...چه قدر دلش می خواست کنارش راه برود و دختران حسرتش را بخورند ...
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بعد از م لس خواستگاری که به خواست پدرش همان شب محرم شده بودند
 ،ان چنان محبتی در دلش ن ش سته بود که دیگر لحظه ای را بدون علیر ضا فکر
نمی کرد  ..در همین یک هفته آن قدر محبت از او دیده بود که حس می کرد
وجودش لبریز شسسده اسسست از خواسسستن  ...درسسست مثل چشسسمه ای که رو به
خ شک شدن می رفت و حاال رودی قوی و پرآب به او پیو سته بود  ...این رود
لبریز کرده بود چشمه ی وجودش را و حاال تک به تک درختان و گل های کنار
آن با حضور رود ،جان می گرفتند و سرزنده می شدند ...
علیرضسسا که کاسسسه ی کوچک آلوچه را به سسسمتش گرفت این بار لبخندی به
غایت زیبا بر لبهای او ن ش ست  ..نگاه علیرضا مات لب ها شد ...حاال او هم
مثل حریر که فقط و فقط به آلوچه ها فکر می کرد ،درگیر آن لب ها شسسده بود
 ...کاش یکی هم ه*و*س او را فرو می نشاند !!!
حریر که اولین آلوچه را بر دهان گ اشسست علیرضسسا بی اختیار آب دهانش را
قورت داد  ...فقط ت کان خوردن لب ها را می دید و رنگ خوش قرمزی که
لحظه به لحظه بر روی آن ها می نشسسسسست  ...لب باالیش را به دندان گرفت و
کمی عقب کشید و گفت:
-بهتره بریم یه جا بشینیم وسط راه وایستادی ...
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حریر اوهومی کرد و کنارش به راه افتاد  ...چهره ی در هم علی را که دید با
شیطنت کاسه را به طرفش گرفت و گفت:
 بیا تو هم یه کم بخور  ...ببین چه خوشمزه ست ...سکوت علیرضا باعث شد کمی بیشتر سرش را جلو ببرد و نگاهش کند :
 علی ؟جانم  ..چی شده؟انگار در عالم دیگری سیر می کرد  ...دلش چه بی تاب شده بود و به والله که
د ست خودش نبود!  ...بی اختیار بار دیگر نگاهش را که سعی دا شت به جای
دیگری معطوف سازد  ،به آن لب های پر طراوت و زیبا دوخت..وای که داشت
جان می داد  ...این بار چشسسم های حریر رد نگاه او را گرفت و بی اراده لب به
دندان گرفت ،بالفاصله خود را عقب کشید و آب دهانش را قورت داد  ..انگار
که رنگ نگاه او را شناخت ...رنگ خواستن  ..رنگ یک نفس شدن ...
ناهار را در جای آرام و دلنشینی صرف کردند  ..اما علیرضا دایم نگاه از او می
گرفت و سسسعی داشسست حواسسسش را به جای دیگری معطوف کند  ..بیشسستر
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سسسواالتش را سسسر به زیر جواب می داد و همین باعث شسسد حریر بیشسستر پی به
احواالتش ببرد  ..بعد از خوردن غ ا علیرضا رو به او گفت:
 می خوای بریم ؟دستمالی را برداشت و همان طور که دست هایش را پاک می کرد گفت:
 آره بریم ...جاده ی باریک و خاکی درکه را که نرم و آرام پایین می آمدند  ،علیرضسسسا آرام
دست دراز کرد و گوشه ی چادرش را گرفت ...قلب حریر به سرعتی مثل برق
و باد شسسروع به کوفتن کرد ...نگاهش به سسسمت علیرضسسا چرخید که علیرضسسا
همان طور که کف دستش را به سوی او می گرفت ،زمزمه کرد :
 همراهی می کنی بانو؟چشمهایش در میان آن همه سرسبزی ،رنگی زیبا و خواستنی گرفته بود و امان
از آن لب ها که دیگر داشسست تاب و تحمل از علیرضسسا می گرفت  .کن لب
حریر به غمزه ای شسسیرین باال پرید و مژه های بلندش را برهم زد و انگشسستان
ظریف و کوچکش را میان دسسست قوی و بزر علیرضسسا قرار داد ...چه طعمی
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داشت عاشقی! نفس ها در سینه حبس شد و چیزی از قلب هر دو گ شت ...
انگار اتصال انگشتانشان ع یب عشق را در وجودشان گره می زد ..تمام مسیر
را در سکوت طی کردند  ...دلشان نمی خواست حسی را که تک به تک سلول
هایشسسان از هم دریافت می کرد با بردن کالمی بر زبان  ،از بین ببرند  ...گاهی
سکوت بیشتر از هر چیزی افاقه می کرد...
فقط با تو عشقم می تونم آروم شم
بازم مثل هر شب بیا تو آغوشم
حریر که پیاده شد ،علیر ضا موتورش را کنار دیوار پارک کرد  ...حریر به عقب
برگشت وگفت:
 ِا مگه تو نمیایی ؟نه باید یه سر برم گاراژ  ...شب یه سر میام ..هنوز آفتاب بعد از ظهر توی کوچه بود و از سسسر و صسسسدای بچه ها و جمع
شسسدنشسسان در کوچه خبری نبود  ...حریر کلید انداخت و در را باز کرد  ...یک
قدم جلو گ اشسست و هنوز وارد حیاط نشسسده بود که با دسسست علیرضسسا به عقب
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کشیده شد  ...آن چنان پشت در غافلگیر شده بود که نفسش باال نمی آمد ...
ترسیده دستش را روی قلبش گ اشت و پرسید:
علی چی شده ؟هرم نفس های علیر ضا که روی صورتش ن ش ست بی اختیار زبان در دهانش
قفل شد  ...به ثانیه نکشید که علیرضا شیرینی آن لب ها را حس کرد ...ع ب
طعمی داشت این لب ها ...
نفسم هستی و بی تو نفسم میگیرد
توهمانی که دلم،بی تو شبی میمیرد
پست چهل و شش)
صبح که از خواب بیدار شده بود دلشوره ی بدی وجودش را پر کرده بود  ...تند
تند نفس می کشسسید و نمی دانسسست چرا انقدر دلش آشسسوب اسسست  ...با آن که
شب گ شته علیرضا تا دیر وقت کنارش بود اما نمی دانست این دلهره از ک ا
سسسرچشسسمه می گرفت  ...دلش مادرش را می خواسسست  ..مادری که سسسال ها
کنارش نبود  ...مادری که وقت رفتن او را به خدا سسس رده بود  ...کاش حداقل
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زری یک امروز را برایش مادری می کرد  ...بغض گلویش را پر کرد و ا شک تا
پشت پلک هایش دوید  ...خدا را شکر پدرش را داشت  ...حسام را داشت ...
از همین حاال که فکر می کرد دلش برای هر دوی آن ها تنگ می شسسسد  ...به
سسسمت رختخوابش رفت و روی تشسسکش نشسسسسست و به چهره ی حسسسام که در
خواب بود نگری ست  ...دی شب ح سام آمده بود و تا صبح کنارش خوابیده بود
...مثل آن وقت هایی که کوچک بود و می ترسسسید که حریر را از دسسست بدهد
...مثل زمان هایی که خواب بد می دید  ...دست دراز کرد و انگشتانش را میان
مو های خوش حا لت برادرش فرو برد و آرام نوازشسسش کرد ...باز هم بغض
گلویش را فشسسار داد  ....چه حال بدی داشسست امروز  ...امروزی که برای هر
دختری آرزو ست  ...صدای علیرضا در گو شش پیچید :از فردا دیگه مال منی
برای همیشه  ...بهت قول می دم هیچ وقت از ازدواج با من پشیمون نشی ..

لبخندی محو بر لبانش ن ش ست و به ساعت کوچک روی میزش خیره شد ...
ساعت ه شت و بود .نیم ساعت دیگر علیرضا به دنبالش می آمد  ..نگاه پر از
دلتنگی اش را دور تا دور اتاقش چرخاند  .مطمئن بود از همین فردا دلش برای
آن جا هم تنگ خواهد شد  ...با تکان خوردن ح سام در جایش ،نگاهش را از
در و دیوار اتاق گرفت و به او خیره شد  ...لب های ح سام جور خا صی جمع
شده بود  ...انگار بغض کرده بود  ...ا صال از همان دی شب که به اتاقش آمده
بود بغض دا شت اما مردانه سعی می کرد ن شان ندهد  ...سرش را پایین برد و
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ب*و* سه ای نرم روی موهایش گ ا شت و نف سی عمیق از میان موهای برادر
کوچکش به ریه ها فرستاد ...آخرین نگاه را به او انداخت و آرام از جا برخاست
به سسسمت کمدش رفت  ...وسسسسایلش را آماده کرد و داخل سسسساک کوچکش
گ ا شت  ...حمام رفته بود و تقریبا آماده ی رفتن بود  ...جعبه لباس عرو سش
بیرون روی میز بود  ...مانتویش را پوشید و شالش را به سر کرد و کیف کوچک
و ساکش رابرداشت و آرام از اتاق خارج شد  ...سکوت در خانه حکمفرما بود
ان گار ه مه خواب بود ند  ...دلش گرفت  ...اگر مادرش زنده بود مطمئ نا با
ظرف ا سفندی منتظرش بود و او را از زیر قران رد می کرد  ...بغض گره خورده
در گلویش هر لحظه سنگین و سنگین تر می شد  ...چه غریبانه از این خانه
بیرون می رفت  ...به سسسمت آشسس زخانه رفت و نگاهی به اطراف انداخت
...حوصله ی خوردن صبحانه را هم نداشت  ...بی اختیار اشک هایش سرازیر
شسسد  ..چه قدر دلتنگ بود خدا  ...با صسسدای گوشسسی همراهش دسسست داخل
کیفش کرد و گوشی را بیرون کشید  ...علیرضا بود  ...پر بغض جواب داد:
 بله ...سالم به روی ماهت خوشگلم...بی حوصله و دلگیر جواب داد :
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 سالم ...لحظه ای سسسکوت شسسد  ...انگار علیرضسسابغض گره خورده در گلویش را حس
کرده بود...
حریر خانم ...پاسخی که نشینید با خنده ادامه داد:
 خانم خانما زود باش که دارم میام قبل آرایشگاه بریم یه جایی  ...آماده باشیا ..تا دو سه دقیقه ی دیگه اون جام ...
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
و بی آن که منتظر پاسگ او با شد تماس را قطع کرد  ...پر از بغض از آش زخانه
بیرون زد و چادرش را از روی چوب رخت بردا شت و به سر کرد  ...س س به
سمت پ یرایی رفت و جعبه ی لباس عروس را برداشت  ..غمگین و دلشکسته
به اطرافش نگاهی کرد و از خانه بیرون زد  ...زری حتی به خود زحمت بیدار
شدن نداده بود  ...ع ب عروس غریبی بود  ...دوباره دلش به سوی مادرش پر
کشسسید ...جعبه را روی تخت زیر درخت توت گ اشسست و به سسسمت در کوچه
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رفت  ...علیر ضا می گفت دو دقیقه مطمئنا همان دو دقیقه می شد  ..در را باز
کرد و با دیدن اتومبیل پراید حسن لبخند نرمی روی لب هایش نشست  ...چه
قدر دیشب اذیتش کرده بود علی  ...گفته بود با موتور می آید و به آرایشگاه می
بردش  ...قرار بود مواظب لباس عرو سش با شد که الی چرخ ها گیر نکند ...
به سمت حیاط برگ شت و جعبه را بردا شت  ...نفس عمیقی ک شید و از خانه
بیرون زد  ...علیرضسسا جلوی در بود ...با سسسر پایین جعبه را به دسسستش داد و
علیر ضا فقط نگاهش کرد  ...داخل ما شین که ن ش ست چادرش را مرتب کرد
..علیرضسسا جعبه را روی صسسندلی عقب گ اشسست و به سسسرعت سسسر جایش
ن ش ست...انگار از حس و حال حریر خبر دا شت که هیچ نگفت و راه افتاد ...
حریر نگاهش را به بیرون دوخته بود  ...اصال این بغض و دل آشوب چرا دست
از سرش بر نمی داشت  ...علیرضا دنده را جا به جا کرد و گفت:
می خوای چشاتو ببند تا برسیم ..بی حوصله تر از آن بود که ب رسد ک ا؟
بی حرف چشم بست  ...نمی خواست گریه کند ...
با نوازش دستی چشم باز کرد  ...انگشت شست علیرضا روی گونه اش لغزید
و گفت:
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خدا از من نگ ره اگه خوشسسبختت نکنم  ...تو خواب داشسستی گریه می کردی...
چشمان حریر به آنی پر شد و پر بغض گفت:
 دلم مامانمو می خواد علی ...بغض گلوی علیرضا را هم پر کرد  ...پس درست حدس زده بود  ...در دل خدا
را شکر کرد و گفت:
 پاشو بریم ببینش ...چشمان حریر از تع ب درشت شد و بی اختیار سر جایش سیگ نشست ...
باورش نمی شد جلوی امامزاده ای بودند که مادرش در آن جا دفن شده بود ...
چند بار پلک زد  ...باورش نمی شسسد  ...انگار تاب از دسسست داد که های های
زیر گریه زد  ...علیرضسسا او را فهمیده بود  ...وای وای  ...علیرضسسا با دل تنها و
بی کس او چه کرده بود؟  ...د ست های علیر ضا دور شانه هایش قفل شد و
کنار گوشش زمزمه کرد :

wWw.Roman4u.iR

446

 دیشب که داشتی اون جوری از مامانت می گفتی احساس کردم دلت خیلیتنگ شد ...دو ست دا شتم از همون اولین روز زندگیمون با دعای خیر مامانت
شروع کنیم ...
حریر دسسست هایش را از روی صسسورتش برداشسست و چشسسمان زیبایش را به او
دوخت و گفت:
خیلی دوستت دارم علی ...علی شیطنت بار سرش را تکان داد و گفت:
نچ نچ ...دختر من از دوست داشتنت به دیوونگی رسیدم ...لب های حریر به لبخندی زیبا و دلن شین باز شد  ...هر دو که از اتومبیل پیاده
شدند حریر نگاهش را به در بزر آهنی امامزاده دوخت  ...اما علیرضا پشت
ماشسسین رفت و از صسسندوق عقب یک سسسبد بزر پیک نیک را بیرون کشسسید ..
حریر متع ب به او خیره شد ...
-دوست داشتم صبحونه رو کنار مامانت بخوریم ...
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چانه ای حریر که لرزید  ..علیرضا کنارش ایستاد و ادامه داد:
می دون ستم از عمه م آبی گرم نمی شه  ..دلم نمی خواد هیچ ح سرتی به دلتبمونه  ...مامانت همی شه این جا ست  ...شاید یه کم از ما دور با شه  ...شاید
بشسسه سسسخت حسسسش کرد اما این جاسسست  ..بریم تا دیر نشسسده هم ببینش هم
صبحونه تو بخور ...
انگشتانش که در میان دست قوی علیرضا جا گرفت خدا را شکر کرد که تکیه
گاهش مردی بزر و مهربان است ...
پست چهل و هفت)
با آن که کمی چشمانش سرخ شده بود اما وجودش را آرامشی بی نظیر پر کرده
بود  ..دیگر از آن همه آشسسوب و دلهره خبری نبود  ...انگشسستانش را نرم روی
سنگ قبر کشید و قطره ای از گوشه ی چشمش چکید و زیر لب زمزمه کرد:
 مرسی مامان  ...مرسی که همیشه دعام کردی و مواظبم بودی ...نگاهش را از روی نو شته های سنگ قبر باال ک شید و خیره ی علیر ضا شد که
چند سنگ قبر آن طرف تر ایستاده بود و نگاهش مات سنگ قبر زیر پایش شده
بود  ...بعد از خوردن صبحانه ی دل یر زیر نگاه های عاشقانه ی علیرضا  ،او
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رفته بود تا حریر بتواند حرف هایش را راحت تر بزند ..دو باره نگاهش را به
سنگ قبر دوخت ...
لب ها و چانه اش همزمان لرزیدند :
 مامان خیلی امروز جات خالیه  ...کاش بودی  ...کاش بغلم می کردی ...تند تند می ب*و*سسیدیم و می گفتی داری عروس می شسسی  ...من می ترسسم
مامان  ...هیچکس نی ست تا براش بگم  ...به خاله زنگ زدم  ...خواهرت قبول
نکرد بیاد عروسیم  ...می بینی مامان  ...حتی به خاطر منم نیومد  ...گفت اون
بابات لیاقت نداره ...گفت اون زری عوضسسی تا وقتی تو زندگی باباته من اون ا
نمیام ...مامان دق دلی اون موقع رو هنوزم دارن  ..عمه صسسفیه رو هم که می
شنا سی اونقدر تو بدبختیاش غرقه که سال تا سال نمی بینیمش  ...بابا بهش
زنگ زده  ...اما گفت نمی تونه بچه ها رو ب اره و بیاد ...
فین فینی کرد و دوباره ادامه داد:
 می بینی روز عروسیم چه قدر تنهام ...کی رو دارم ،بیاد دلمو آروم کنه ...انگار صدای مادرش را شنید که ادامه داد:
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 زری ؟ دلت خو شه مامان ...یه صبحونه خ شک و خالی رو از من دریغ کرد ...اگه بدونی تو این چند روز اگه علی جلوشو نمی گرفت چه فتنه ای به پا می
کرد  ...کاش بودی مامان  ..دلم می خواد سسسرمو ب ارم رو سسسینه ت  ...یادته
مامان  ...آخرین دفعه یادته  ...عطر تنت همیشسسه باهامه  ...همون عطر یاسسسی
که بهم دادی  ...خیلی مواظبشسسم ...وقتی خیلی دلم برات تنگ میشسسه یه قطره
می زنم به خودم  ...اون موقع تو میایی بغلم  ...ب*و*سسسم می کنی ...سسسرمو
می ارم رو سینه ت ..
تن کوچک و ظریفش را روی سنگ قبر کشید و آرام سرش را روی آن گ اشت
و پلک بست و همان طور که دستش را روی سنگ می کشید گفت:
 مامان دعا کن خوشبخت بشم  ...دعا کن مامان ...دقایقی نگ شت که اح ساس کرد سایه ای روی صورتش افتاده ا ست...آرام
پلک هایش را از هم باز کرد  ..علیرضسسا روبرویش چندک زده بود ...چشسسمان
نگران و غمگینش را که دید سر از قبر مادرش برداشت و گفت:
 -علی مامانم باهات کار داره ..
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بغض حریر کار خود را کرد  ...چشمان علیرضا به اشک نشست ...این دختر
تنها را با تمام وجود می خواست  ...چانه ی حریر که لرزید علیرضا نفسش را
محکم بیرون داد ...
دست مردانه ی علیرضا روی سنگ نشست و گفت:
 خدا رحمتش کنه  ...قول می دم هیچ وقت ن ارم آب تو دل دخترش تکونبخوره  ..قول می دم خوشبختش کنم ...
س س دستش را به سمت او دراز کرد و گفت:
 از آرایشگاه زنگ زدن  ...پاشو بریم که داره دیر میشه ...حریر از جا بلند شد اما هنوز دلش پیش مادرش بود که علیرضا قبر را رد کرد و
کنار ش ایستاد  ...دست دور شانه های او انداخت و گفت:
 بهم اعت ماد کن  ..چ ند روز دی گه بازم م یاییم  ...اون موقع حسسسسام رو هممیاریم ...
چشمان زیبا و خوشرنگ حریر به سمت او چرخید و گفت:
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حواست به حسام هست دیگه؟پلک های علیرضسسا که بسسسته شسسد ،خیال حریر آسسسوده شسسد که غیر از خودش
حسام هم حامی خوبی پیدا کرده است  ..هر چند که قبل از تمام این ماجراها
دو ستی دلن شینی بین آن دو برقرار بود  ...علیر ضا سبد صبحانه را بردا شت و
گفت:
بریم دیگه ...سوار اتومبیل که شدند  ...علیرضا دستمالی از جعبه ی آن بیرون کشید و نرم و
آرام اشک های او را پاک کرد و گفت:
 میشه ازت خواهش کنم دیگه گریه نکنی  ...به خدا جیگرم کباب شد...لب های حریر به هم چ سبید  ...علیر ضا سرش را نزدیک گوش او آورد و آرام
ادامه داد:
 االن می دونی دلم چی می خواد ؟نگاه حریر به سمتش چرخید و سوالی نگاهش کرد:
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 االن فقط دلم می خواد محکم بغلت کنم  ...بگم من این ام  ...تمام سسسسالها بودم اما االن واقعی و محکم پی شتم  ...خیلی دو ستت دارم دختر  ...خیلی
 ..تو رو خدا گریه نکن  ...داری منو بی تاب می کنی به خدا ...
حریر با پشت دست اشک های غلطیده روی گونه اش را پاک کرد و گفت:
 خیلی اذیتت کردم ...نه به اندازه ی االن ...وقتی این جوری گریه می کنی و نمی تونم واست کاریان ام بدم دلم می خواد بمیرم ...
×××××××××××
اتومبیل را جلوی در آرایشگاه نگه داشت و گفت:
 خب حاال یه خانم ز شت و سرخ و گالبی تحویل می دیم و یه خو شگل نازنازی تحویل می گیریم ...
چشمان حریر درشت شد و صدایش زد:
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 علی؟ها بد می گم  ..دماغت که سرخه سرخه  ...ل اتم که مثل گالبی خوش آب ورنگ شده ...
لبخند برلبان حریر نشست ...
اما همین وری هم قبوله ...خودم دربست نوکرتم ...حریر دست به دستگیره برد که علی ادامه داد:
 راستی دختر عموم می خواست بیاد پیشت که من ن اشتم  ...دلم نمی خوادفکر کنن تو تنهایی ...
در دل نالید :
کاش می اومد  ...من که کسی رو ندارم ...اما با اشاره علی نگاهش به سمت سر کوچه رفت:
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 خب خدا رو شکر مریم خانم هم به موقع رسید  ...حاال دیگه خیالم راحتشد ...
ناباور نگاهش کرد  ...علیرضسسا فکر همه چیز را کرده بود  ...مریم آن جا بود تا
کنارش در آرایشگاه حضور داشته باشد  ..اصال قادر به حرف زدن نبود از همان
صبح کله سحر مکرر توسط علیرضا غافلگیر شده بود ..لب هایش به لبخندی
زیبا مزین شسسد ...علیرضسسا دسسستش را بلند کرد و ب*و*س سه ای نرم پشسست آن
نواخت گفت:
قربون لبخندت برم ...از شسسرم و خ الت نمی توانسسست نگاهش را به چشسسمان او بدوزد  ...این همه
خوبی در مخیله اش نمی گن ید  ...تا به حال ک ایی دنیا دیدی بدی بکاری
و خوبی درو کنی ؟ لب هایش به هم خورد و با صسسسدای خش دار و پر بغض
گفت:
 ممنونم....-برو خوشگله  ..برو که دیگه دلم تاب و تحمل نداره ..
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با صسسدای تقه ای که به شسسیشسسه خورد  ،از اتومبیل پیدا شسسد  ...مریم محکم و
رضایتمندانه در آغوشش کشید و کنار گوشش آرام گفت:
 خیلی خوشحالم که داری زن علیرضا میشی ...تازه عاقل شدی ...علیرضا از اتومبیل بیرون آمد و گفت:
 مریم خانم حریر دست شما امانت ساعت سه میام دنبالتون....خیالتون جمع  ..برید به سالمت ...×××××××××
علیرضسسا که رفت وارد آرایشسسگاه شسسدند  ...مریم نگاهی به چشسسمان سسسرخ او
انداخت و گفت:
چرا انقدر گریه کردی ؟سر قبر مامان بودم ...-الهی عزیزم  ...خدا رحمتش کنه  ..اما تو رو خدا دیگه گریه نکن باشه ...
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نه دیگه االن آرومم  ...نگران نباش ...وارد آرایشگاه که سالن کوچکی داشت شدند و سالم کردند ..
زن آرایشگر که منتظرشان بود گفت:
به به عروس خانم خوشگل...اما با دیدن چشمان سرخ و ملتهب حریر پرسید:
 ِاوا با چشمای خوشگلت چی کار کردی تو دختر ؟مریم سریع جواب داد:
 یه کم به خاطر مامانش گریه کرده .زن آرایشگر که سیمین خانم نام داشت با مهربانی گفت:
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 وا ه مه دخترا ه مه شسسون همینن ...روز اول با گر یه زاری میرن خو نه یشوهرشون ...
مریم شرمنده گفت:
 ببخشید ،مادرشون فوت شده ...زن با شرمندگی جواب داد:
وای ببخشسسید تو رو خدا  ...خدا رحمتش کنه ..اما دیگه قول بده گریه نکنی ...اون موقع کارم سخت میشه ...
حریر سرش را به نشانه ی مثبت تکان داد و چادر از سرش کشید  ...شالش را
که برداشت موهای خرمایی و خوشرنگش باعث شد سیمین خانم بگوید:
 هزار ماشسساال این عروس کاری نداره  ..ماشسساال خودش خوشسسگله  ...االنچشماشم یه کم رس خنک می ذارم که دوباره برگرده به حالت طبیعش ...
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
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لبخند بر لبان هر دو ن ش ست  ...نگ ظریف بند که روی صورتش می ن ش ست
هیچ دردی را حس نمی کرد  ...آرام شسسسده بود و ت مام این آرامش را مدیون
مهربانی های علیرضا بود  ...زن آرایشگر که سیمین خانوم نام داشت لبخند ی
زد و گفت:
 چه چشمایی داری خانومی ادم توش غرق میشه ...لبخند نرمی زد و گفت:
شما خوشگل می بینید ..همین چشمات دل آقا دومادو برده که این جور عبد و عبیده ...ابروی حریر باال رفت و گفت:
 چطور مگه؟زن با لبخند گفت:
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واال چند روز پیش که با مادرش اومده بود واسه گرفتن وقت آرایشگاه فهمیدم...
مریم با کن کاوی پرسید:
 مگه چی شده بود؟سیمین خانم همان طور که با مهارت نگ را روی صورت حریر باال و پایین می
کرد گفت:
 واال مادره داشسست سسسر قیمت با من چونه می زد که یه دفعه آقا دوماد گفتخانم هر کاری الزمه ان ام بدید فقط خانمم راضی باشه ...معلومه پسره خیلی
خاطرتو می خواد  ...مادره رو بگو که یه پشست چشسمی نازک کرد و گفت خدا
به دادمون برسه باز این پ سره ندیدبدید بازی در آورد  ...پ سره هم نامردی نکرد
و گفت من رضسسایت حریر برام مهمه وگرنه خودم همین وریم دیوونه اشسسم ...
مادره رو بگی کارد می زدی خونش در نمی اومد ...
ملیحه خانم را خوب می شناخت  ...زن بدی نبود اما ع یب تحت تاثیر زری
بود و این کمی کارش را سخت می کرد و حریر را می ترساند  ..تنها چیزی که
دلش را قرص می کرد گرفتن خانه ای دور از همه ی آن ها بود  ...انگار علیرضا
هم آن ها رو خوب می شناخت که زیر بار خوا سته ی پدرش نرفته بود و خانه
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ای مسسستقل گرفته بود  ...خانه ای کوچک و نقلی در همان محله اما جدا و
م ستقل  ...الحق و االن صاف حاجی هم کم نگ ا شته بود و کلی کمکش کرده
بود  ...دیگر تک فرزند بود و برایش سسسنگ تمام گ اشسسته بودند  ..حاجی به
پدرش هم کمک کرده بود و وامی گرفته بود تا حسسسین آقا برای خرید جهیزیه
کم ندا شته با شد  ...خانه شان کوچک بود اما با صفا و پر از ع شق  ...پدرش
راجع به مهریه و شیر بها سخت نگرفته بود و رعایت آن ها را کرده بود و آن ها
هم مقابله به مثل کرده بودند و بابت جهیزیه سخت گیری نکرده بودند  ...البته
علیر ضا هر چه کم دا شتند را خودش خریده بود و اجازه ناراحتی را به او نداده
بود  ...عروس که آماده شد سیمین خانم بلند گفت:
 تبارک الله  ...واقعا خدا چی آفریده  ...دختر تو چه خوشگل شدی ...چشمان رنگی حریر با سایه ی چند رنگی که سیمین خانم باالی چشمش کار
کرده بود ،هر لح ظه به رنگی در می آ مد و زی باییش را دو چ ندان می کرد ...
مریم با ح سرت نگاهش می کرد و در دلش به این همه زیبایی غبطه می خورد
 ...اما اگر از حریر می پرسسسیدی ،حاضسسر بود از زیباییش می داد و فقط لحظه
ای عزیز ترین ک سش کنارش بود  ...گو شی همراهش که زنگ خورد لبخندی
شیرین روی صورت زیبایش نشست ...
-جانم؟
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جونت بی بال دختر  ...دارم واسه دیدنت ثانیه شماری می کنم تموم نشد ؟خنده ای ریز کرد و جواب داد:
 چرا تازه تموم شده  ...کی میایی ؟چند دقیقه دیگه اون ام ...خواسسسست چیزی بگو ید که تماس قطع شسسسد  ...مریم بلند زیر خنده زد و با
چشمکی گفت:
خدا امشب به دادت برسه  ..این پسره درسته قورتت نده خیلیه...ترس در چشمانش جا گرفت و گفت:
وای مریم نگو  ...من خیلی می ترسم ..سیمین خانم گفت:
-نترس بابا  ...خیلی ام ترسناک نیست ...
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و بلند زیر خنده زد ..
مریم لبخندی زد و گفت:
 -کو حاال تا شب ...

×××××××
نفسسسش تند شسسده بود و رنگ صسسورتش به کبودی می زد  ...آن قدر هی ان زده
بود که دسته گل ،داخل دستانش می لرزید  ...فیلمبردار نگاهش کرد و گفت:
 آقا دوماد چیه؟ یه نفس عمیق بکش ...علیرضا با دستمال به پیشانی اش کشید و دانه های عرق را پاک کرد و گفت:
 -نمی دونم چرا انقدر هی ان دارم ..
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زن فیلم بردار خنده ای کرد و گفت:
 نگران نباش االن می بینیش ...در که باز شسسد مریم را در آسسستانه در دید  ...ارام پا به سسسالن کوچک آرایشسسگاه
گ اشت  ...حریر آن جا ایستاده بود  .پلک هایش را بست و نفس در سینه اش
حبس شد ...
وقتی ای دل به گیسوی پریشون می رسی خودتو نگه دار ...
وقتی به دو چشم غزلخون می رسی خودتو نگه دار ...
پلک که باز کرد دلش لرزید  ...چشسسمان حریر دیوانه کننده بود  ...او اولین و
آخرین بود  ...با او تمام زندگی اش رنگ بهار بود  ...رنگ زندگی  ...رنگ
عشق  ...رنگ ب*و*سه ..
چند گام به جلو برداشسست و بی نفس دسسست دراز کرد  ...حریر با تمام وجود
انگشتان ظریف و زیبایش را کف دست او گ اشت  ...علیرضا یک قدم دیگر
جلو گ اشت و خیره ی او شد  ...همیشه او را در چنین لباسی تصور کرده بود
 ..اصسسال آن روز که برای تهیه لباس عروس رفته بودند تا چشسسمش به آن لباس
سسسفید و پفی افتاد برای اولین بار خودخواهانه گفته بود فقط همین ..و واقعا
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لباس فیکس تن حریر بود  ...سرشانه ها ی افتاده ی پیراهن ،شانه های سفید و
بلوری او را به زیبایی نشسسان می داد ..کمر باریک و قسسسمت پف دار پایین آن
درست او را مثل سیندرالی رویاهایش کرده بود  ...سیندرالیی که برای رسیدن
به او کم تالش نکرده بود  ...حاال حریر با آن همه زیبایی اجازه نمی داد پلک
بزند  ...گامی دیگر جلو گ اشسست و فاصسسله ی بینشسسان را پر کرد  ...لب های
سسسرخ و قلوه ای حریر دلش را به بازی گرفت  ...اما لب های علیرضسسا با خود
داری ب*و*سسسسه ای روی پیشسسسانی او نواخت  ...مریم هی ان زده کف زد و
گفت:
 مبارکه ایشاال ...به دلیل کم بودن مهمانان ،عرو سی در خانه پدری علیرضا برگ ار شده بود ...
پدرش سنگ تمام گ ا شته بود و همه چیز مرتب و منظم چیده شده بود ...هوا
خوب بود و مثل خیلی از عروسسسی های پایین شسسهری مردانه در حیاط بود و
زنانه در داخل سسساختمان  ...حیاط بزر خانه به زیبایی چراغانی شسسده بود و
گوسسسفندی برای قربانی شسسدن جلوی در آماده بود  ...اتومبیل عروس که بوق
زنان مقابل خانه ایسسستاد بچه ها جلو دویدند  ...هر کدام با ذوق و شسسوق می
خواستند عروس و داماد را ببینند ...علیرضا پیاده شد ...کت و شلوار مشکی و
پیراهن سفیدش اندام خوش ا ستایلش را در برگرفته بود  ...به سمت در دیگر
رفت و آن را باز کرد  ...دسسست حریر را که گرفت اما انگار قلبش مال خودش
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نبود  ...کمکش کرد تا از اتومبیل خارج شود  ...حریر چادر سفید و گلدارش
را جلو کشید و محکم نگه داشت  ...بچه ها با کن اوی سر خم کرده بودند تا
چهره ی او را ببیند  ...اما چیزی معلوم نبود  ...کوچه پر بود از جوانان هم سن
و سسسال علیرضسسا  ...دلش نمی خواسسست ذره ای از زیبایی های حریر نصسسیب
کسی شود  ...حریر مال او بود و فقط مال او می ماند  ...ملیحه خانم با ظرفی
از اسفند بیرون آمد و پشت سرش تعدادی دختر و پسر جوان ایستاده بودند ...
ملیحه خانم که اسسسفند روی آتش ریخت دود غلیظی بلند شسسد و دختر و پسسسر
بود که کل می کشسسیدند و دسسست می زدند ...علیرضسسا با لبخند سسسر مادرش را
گرفت و ب*و*سه ای بر آن نواخت و گفت:
قربونت برم مامان ..اشک در چشم های ملیحه خانم جمع شد و رو به پسر و عروسش گفت:
خوشبخت بشید مادر ..پسر عموی علیرضا با چاقوی بزرگی جلوی در ایستاده بود و به محض ورود آن
ها به حیاط گوسفند را قربانی کرد  ...حریر از زیر چادرش به تصاویر مقابلش
نگاه می کرد  ...دستش هنوز میان انگشتان علیرضا بود  ...گرمای آن انگشتان
دلش را گرم می کرد  ...حسام که با آن کت و شلوار بسیار آقا به نظر می رسید
جلو دوید و دستانش را دور او حلقه کرد ...
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آب ی جونم...از زیر چادر صدایش کرد:
 جانم ...چه خوش تیپ شدی آقا ...حسام چشمکی به علیرضا زد و جواب داد:
کار آقاتونه  ...منم با خودش برده بود ...و با شیطنت ادامه داد:
 منم مثل خودش دوماد کرده ...علیرضا خندید و گفت:
 -ایشاال خودم دومادت می کنم ...
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از کنار رد خون گ شتند  ...حسام هم سمت دیگر حریر را گرفته بود ...حسن
که مشغول پ یرایی از مهمانان بود با صدایی بلند گفت:
 داداش مبارکت باشه...زری روی بالکن ایستاده بود و خیره نگاهشان می کرد  ...لباس زیبا و م لسی
م شکی رنگی با سنگ دوزی های نقره ای به تن دا شت  ...اندام چاقش کمی
جمع و جور تر شسسده بود و شسسال براقی به سسسر کرده بود  ..آرایش غلیظی که به
طرز ع یبی افراطی به نظر می رسسسید روی صسسورتش خودنمایی می کرد ...
علیرضا کمک کرد تا توان ست چند پله را باال برود  ..درست جلوی پاهایش را
نمی دید اما به هر زحمتی که بود وارد خانه شسسد  ...مادرشسسوهرش فرش ها را
جمع کرده بود تا همه راحت بتوانند با کفش وارد شسسوند  ...دور تا دور پ یرایی
خانه میز و صندلی چیده شده بود  ...جلوی در دوباره ملیحه خانم اسفند روی
آتش ریخت و گفت:
مبارکهو همزمان چند زن و دختر کل کشیدند ...
ملیحه خانم با لبخندی که بر لبهایش بود جلو آمد و گفت:
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 اینم رو نما حاال بردار اون چادرو ...سکه ی تمام بهار را که گرفت علیرضا کمکش کرد و چادر از سرش بردا شت
 ...هنوز تور روی صسسورتش بود که تقریبا دهان همه ی مهمانان باز ماند ...
علیرضسسا با شسسوق تور را کنار زد و این بار خودش هم تبار ک الله را روی زبان
جاری سسساخت  ...ملیحه خانم ذوق زده زیر لب چیزی را زیر لب گفت و به
سمت هر دو فوت کرد  ...سکوت ع یبی حکمفرما شد  ...زیبایی حریر همه
را تحت تاثیر قرار داده بود  ...علیر ضا د ستش را دوباره گرفت و کنار گو شش
زمزمه کرد ...
ب ار ببینم چند نفر د ست شونو بریدن  ..دختر ام شب همه رو بیچاره کردی که...
لبخند نرمی روی لبهایش نشست که حسام گفت:
 اب ی خیلی خوشگل شدیا ...و س س رو به علیرضا کرد و گفت:
-داش علی قربونت پس یه خوشگلشم واسه ما سوا کن ...
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چشمان زیبای حریر گرد شد و علی با سرخوشی مشتی نرم به بازوی کوچک
او کوبید و گفت:
برو بچه پرو ...همزمان نگه حریر بین مهمانان می چرخید که با دیدن خاله نسسسترنش مات آن
طرف شد  ..علیرضا که رد نگاهش را گرفته بود زیر گوشش گفت:
 خاله ت اومده تا تو تنها نباشی ..لب های حریر به هم چسسسبید  ..چه طور توانسسسته بود راضسسی اش کند  ...این
پ سر مهره ی مار دا شت!  ...خاله ن سترن بلند شد و به طرفش آمد  ...د ست
هایش که باز شسسد حریر خود را میان آغوشسسش انداخت  ...بوی مادرش را می
داد  ...چه طور توانسته بود این همه سال آغوشش را از آن ها دریغ کند  ..زری
چشم غره ای رفت و به سمت مهمانان دیگر رفت ...
خاله  ..خاله جونم ...-جونم عزیزم  ...ببخش  ...ببخش که دیر شد ...
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از ٱخرین دعوای زری و خاله اش سال ها می گ شت و او از آن موقع اسمی از
آن ها نبرده بود  ...علیرضسسا امروز بهترین سسسور پرایز ها را برایش داشسست ...به
خدا که بهترین ها بود  ....چشمان حریر پر شده بود که نسترن گفت:
گریه نکنی ها خو شگلم  ...ارای شت به هم می خوره  ...مثل ماه شدی حریر ...باورم نمی شه چه قدر خانم شدی ؟
 خاله یه بارم نیومدی ...نمی شد خاله ..و کنار گوشش آرام گفت:
 حالم از این زنیکه به هم می خوره  ..حاال که دیگه خودت صسسساحب خونهشدی میام پی شت عزیزم  ...اولش که گفتی با پ سر برادر زری عرو سی کردی
دیوونه شدم  ...دلم نمی خواست بیام  ...اما وقتی شوهرت خودش اومد دیدنم
و باهام حرف زد تازه فهمیدم این شازده پسر تومنی صنار با این خانم فرق داره
 ...خوشحالم که مرد خوبی نصیبت شده ...
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زری که از پچ پچ نسترن خوشش نیامده بود و از حضورش دل خوشی نداشت
به سمت علیرضا رفت و گفت:
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است

علیرضا عمه دست زنتو بگیر برید تو اتاق تا عاقد بیاد ...نسترن پشت چشمی نازک کرد و آرام کنار گوش حریر گفت:
 بفرما اینم یه نمونه اش  ...دلم می خواد کله شو بکنم ..حریر دست او را گرفت و گفت:
 خاله نریا می خوام بعدش پیشم باشی ..-باشه عزیزم  ...تو برو تو اتاق بعد عقد می شینم کنار ت ..
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به همراه علیر ضا وارد اتاق شدند و زری در اتاق را ب ست  ..انگار می تر سید
دوباره ن سترن به او نزدیک شود  ...بخل و ح سد تمام وجودش را پر کرده بود
...بی شسسک اگر داماد کسسسی جز برادرزاده ی خودش نبود به هر نحوی خن ر
کینه اش را در دل زندگی حریر فرو می برد  ...اما چه می کرد که پای علیرضسسا
وسط بود و دست و پایش بسته بود ...
علیرضا دست حریر را گرفت و به سمت مبل باالی سفره برد ...درست همانند
شی شکننده و ظریف با او رفتار می کرد  ...ع شق را در چ شمانش ریخت و
خیره ی او شسسسد  ...حریر هم هنوز با د یدن آن ه مه خوبی و مهر بانی از او
خ الت می کشید  ...بدجور مدیون علیرضا شده بود  ...اویی که تمام دیشب
به سسسیاه روزی اش فکر کرده بود ،حاال خود را خوشسسبخت ترین می دید ...
علیرضا امروز بهترین ها را برایش فراهم کرده بود  ...علیرضا دست جلو برد و
انگشتانش را میان دستانش گرفت و گفت:
 انگار همش خوابم  ...حریر من بیدارم دیگه؟چشمهای حریر با شیطنت خندید  ...دنیا باز هم رنگ گرفت ...
-خیلی خوبی علی ...
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 نه به خوبی تو  ..همین که کنارمی  ..همین که دارمت  ...وای خدا دارم ازخوشی دیوونه میشم ...
لب های حریر به خنده باز شد  ...این بار علیرضا سر خم کرد و آرام و طوالنی
ب*و*سه ای کن لبان او گ اشت ...
د ستش یگ کرده بود و قلبش مثل گن شکی سرگ شته در قف سه ی سینه باال و
پایین می پرید  ...نسسسترن کنارش نشسسسسسته بود و کلی با هم حرف زده بودند ..
م لس عرو سی رو به پایان بود و هر قدم که به آن لحظه نزدیک می شدند دل
حریر بی شتر و بی شتر فرو می ریخت  ...علیر ضا دوبار به زنانه آمده بود و با او
ر*ق*صسسیده بود  ..البته ر*ق*ص که چه عرض کنم دسسست پا زده بود  ...اما
حریر دخترانه و زیبا ر*ق*ص سیده و برای هزارمین مرتبه دل علیرضسسا را برده بود
 ...پدرش سر سفره عقد با دیدنش بی مهابا زیر گریه زده بود  ...و باالخره او را
هم به گریه در آورده بود  ...حسین که آرام شده بود محکم او را به آغوش گرفته
بود و باز هم مع رت خواسسسته بود  ...مع رت خواهی که آن روزها ع یب
احسسساس می کرد به فرزندانش بدهکار اسسست  ..پدر علیرضسسا او را آرام کرده و
گفته بود :
حسسسین آقا دخترت امانته دسسست پسسسرم  ...اما مطمئن باش این پسسسر خوبامانتداریه ...
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ح سین که هنوز بعد آن ماجرا از روی علیر ضا خ الت می ک شید او را به بغل
گرفت و گفت:
 شسسیر مادرت حاللت باشسسه ...خیالم ازت جمعه پسسسر  ..می دونم که به کیدختر دادم  ...ایشاال خوشبخت بشید ...
حاجی هم حریر را به آغوش گرفته و گفت:
 منم بابای دومت مدیونی اگه حرفی خواسته ای داشتی بهم نگی  ...من دخترندارم پس دخترم باش ...
××××××××
همه چیز مهیای پایان عروسسسی بود  ...تنها کسسسی که حرفی نزده بود زری و
خودخواهی هایش بود  ..این زن مثل یک کوه خ شک و سنگی می مان ست ..
شام که در نهایت نظم صرف شد تقریبا همه آماده ی رفتن شدند و حاال این
حریر بود که دستان یگ زده اش را میان دستان نسترن می گ اشت ...
-خاله من خیلی می ترسم ...
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اوا خاک به سرم آخه چرا؟چشمان ترسیده ی حریر باعث شد نسترن با اطمینان بگوید :
 دختر جون مردی که حواسش همه جوره به زنشه ...مطمئن باش اذیتت نمیکنه .اینی که من دیدم حواسش به همه چی هست ...
قلب بی قرار حریر آرام گرفت  ...علیرضا همه جوره خودش را به او ثابت کرده
بود پس باید خود را به آرامش این رود می س رد و آرام با امواج نرم زندگی پیش
می رفت ..
حسسسن از موتور پیاده شسسد و جلوی در خانه ایسسستاد  .کلید را از جیبش بیرون
کشید و به امیر گفت:
ب ار وسایلو بیارم ...وارد حیاط شسسد  ...تمام چراو های حیاط را روشسسن کرد ...نگاهش به سسسمت
ساختمان ک شیده شد ...خانه ای دو طبقه  ...طبقه دوم منزل کوچک علیر ضا
بود  ...حسن یکی دو تا پله ها را باال رفت و در را با کلیدی که علیرضا داده بود
باز کرد  ...ظرف اسفند و پیک نیک کوچک گازی را که از صبح علیرضا پشت
در گ اشسسته بود برداشسست و پله ها را پایین دوید  ...صسساحبخانه که پیرمرد و
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پیرزنی تنها بودند آن روز را در خانه نمانده و به خانه ی تنها پسرشان رفته بودند
 ...ح سن دور تا دور حیاط را نگاهی انداخت و از آن جا بیرون زد  ...کارناوال
عروس که وارد کوچه شد  ،صدای بوق و د ست همه جا رو پر کرد  ...ا سفند
دود شده تمام فضای کوچه را پر کرده بود  ...حریر به کمک علیرضا از اتومبیل
پیاده شد و میان دود اسفند وارد حیاط شد  ...هنوز چشم هایش از جدایی پدر
و برادرش خیس بود و به زحمت نفس می ک شید  ...علیر ضا که حالش را دید
به حسسسن اشسساره ای کرد و خیلی زود بسسساط ر*ق*ص و شسسادی جمع شسسد ...
خداحافظی از حسسسام بدترین لحظه ی عمرش بود  ...برادرش بی قراری کرده
بود و برخالف آن که همیشه سعی می کرد مردانه رفتار کند آن لحظه پسر بچه
ی دوازده ساله شده بود  ...در اتومبیل با هر بار یاد آوری ح سام هق زده بود و
حال علیر ضا را بد کرده بود  ...اما د ست خودش نبود  ،هنوز هم اثر د ستهای
گره خورده ی حسسسام را دور کمرش حس می کرد  ...همین که گفته بود "حریر
تو رو خدا نرو "..
پاهای حریر لرزیده بود  ..چه قدر غصسسه خورده بود برای برادر کوچکش  ..اما
علیرضسسا با حسسسام صسسحبت کرد ،صسسحبت هایی مردانه که هیچ کدام نفهمیده
بودند چه بود  ،حسسسسام آرام گرفت و با لب هایی جمع شسسسده نگاهش را به
خواهرش که به خانه ی بخت می رفت دوخت .
×××××××××××
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آرام از پله ها باال رفت  .چشمانش از زور گریه می سوخت ..دلش بی قرار بود
 ..فکرش بی اختیار به سمت و سوی حسام و پدرش کشیده می شد  ...کاش
زری آن قدر مهربان بود که با خیال راحت می توانسسسست پدر و برادرش را به
دست او می س رد ...اما زری و مهربانی ؟ محال بود محال !...
میان پ یرایی کوچک خانه اش ایسسستاده بود و به چیدمان خانه اش که دو روز
پیش به کمک علیرضا و ملیحه خانم چیده بودند نگری ست  ..آن روز هم زری
همه چیز را از او دریغ کرده بود طوری که این بار دل ملیحه خانم هم به حال
او سسسوخته بود  ...زری پر از عقده بود و هیچ وقت عقدهایش را پنهان نکرده
بود ...
د ست های علیر ضا که دور کمرش قفل شد نفس در سینه اش حبس شد ..
ب*و*سه ای که علیرضا روی سرشانه های ل*خ*تش زد باعث شد نفسش را
با آهی عمیق بیرون دهد ...
علیرضا او را به سمت خودش چرخاند و آرام شروع به ب*و*سیدنش کرد ...
– ببین با خودت چی کار کردی  ...می دونی این دماو خوشسسگلت چه جوری
سرخ شده ...ها ؟ حریر خانم ...
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حریر بی حرف سسسرش را به سسسینه ی علیرضسسا گ اشسست  ...لبخند بر لب های
علیرضا نشست و شروع به نوازشش کرد  ...صدا بار میان موهایش را ب*و*سه
زد ...این بار دست حریر را گرفت و او را روی مبل نشاند و مقابل پاهایش زانو
زد  ...چشمان خوشرنگ حریر سرخ و ملتهب به او دوخته شده بود  ...علیرضا
شروع به خواندن کرد ...
میون صد هزار تا حرف
تو میلیون ها گل آوازه  ..تمومش گ شتم و گ شتم  ...نبود در حد و اندازه ..نبود
حرفی بتونم باش ،بگم حسی رو که می خوام  ...به جز یه واژه ساده که پر کرده
همه دنیام ...
عا شقتم  ...عا شقتم مثل عطر دعا  ...مثل رنگ خدا  ...مثل من ...که نفس به
نفس  ....با توام همه جا  ....عاشقتم  ...عاشقتم ...
چشمان حریر لبریز شد  ...خدایا برای این اشک ها پایانی نبود امشب؟ ...
علیرضا جلو کشید و روی مبل کنارش نشست  ...دست زیر چانه اش گ اشت
و سرش را باال ک شید  ...لب های گرمش را روی لب های حریر گ ا شت و او
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را محکم به بغل گرفت  ...حریر بی مقاومت در آغوشسسش حل شسسد  ...تمام
وجودش گرم شد از آتش عشق علیرضا ...
××××××××
پست چهل و هشت)

با نوازش دسسست های علیرضسسا پلک باز کرد  ...خمار و خواب آلود به عقب
برگ شت و میان آغوش گرم و خوا ستنی او فرو رفت  ...تمام دی شب را به آرامی
خوابیده بود  ...وقتی روی دست های علیرضا به اتاق آورده شد نفسش از ترس
در سینه حبس شد  ..ترسیده بود؟ آن هم از این مرد مهربان که بی شک فرشته
ای بیش نبود ! مگر فقط لقب فرشته از آن زنان است ؟
علیرضا ب*و*سه ای به نوک بینی اش زد و گفت:
 جوجه ی من بیدار شدی ؟اوهومی زیر لب زمزمه کرد و سسسرش را در سسسینه ی او فرو برد  ...چه قدر
خ الت می ک شید  ...دی شب وقتی ترسیده بود  ،آن قدر ت ش های قلبش بلند
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و رسسسا شسسده بود که علیرضسسا هم آن را حس کرده بود  ...آرام او را روی تخت
گ اشته و کنارش نشسته بود ...
حریر خانم  ...عزیزم  ...چی شده؟سرش پایین بود  ...نمی دانست چرا انقدر می ترسد ...
سرش را پر درد و به نشانه "نمی دانم" تکان داد و چشم های هراسانش را بست
 ...دل علیرضا خون شد  ...شاید که این حرکات پیامد آن اتفاق بود  ...دستش
را دور شانه های او حلقه کرد و گفت:
 خانمی پاشو برو یه دوش بگیر خسته ای  ...بعد بیا راحت بخواب ...انگار که می خواسسست دل حریر را با وجود آن همه آشسسوب آرام کند  ...از جا
بلند شد و دستش را گرفت:
پاشو دیگه  ...این جوری سر حال میشی ....حریر که بلند شد  ...علیرضا صدایش کرد ...
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من می رم بیرون لباستو عوض کن  ...می تونی موهاتو باز کنی ؟باز هم حریر بی حرف فقط سسسرش را به نشسسسانه" بله "تکان داده بود  ...آرام
ب*و*سسسسه ای به پیشسسسانی اش نواخت و از اتاق بیرون رفت  ...حریر با رفتن
علیرضسسا در خود مچاله شسسد  ...نمی دانسسست چرا هر لحظه آن اتفاق شسسوم به
سراغش می آمد  ...اصال دست خودش نبود و آریای لعنتی کاب*و*س شب
هایش شده بود  ...بارها در خواب تا مرز ت*ج*ا*و*ز پیش رفته بود و هراسان
از جا پریده بود ...نفس های آریا کثیف بود و آلوده  ....اما حاال کنار علیرضسسا
کم کم داشسست به آرامش می رسسسید اما چه می کرد که ترس در وجودش رخنه
کرده بود  ...با وجود این که نسترن کلی راهنمایی اش کرده بود اما دلش شدیدا
بی قرار بود ..
علیرضاکه از اتاق خارج شد به سمت بالکن کوچک خانه رفت  ...در شی شه
ای را باز کرد و وارد آن شسسد  ...درد بدی در سسسینه اش نفوذ کرده بود  ...قلبش
بدجور می سوخت  ...ا شک های امروز حریر با هر بار تکرار دیوانه اش کرده
بود ...
رفتار عمه زری را فقط تحمل کرده بود و در دل از خدا صسسبر خواسسسته بود
...خودش هم باورش نمی شد زری چنین رفتار ناشایستی با حریر داشته باشد
 ..وقتی عمه اش با مادرش پچ پچ می کرد دلش هری فرو می ریخت و هر آن
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منتظر اتفاق تازه ای بود  ...ت صمیم دا شت با مادرش مف صل صحبت کند ...
نباید اجازه می داد زری از این به بعد در زندگی اش دخالت کند ...
ترس حریر ناراحتش کرده بود نه این که می توانسسست امشسسب بهترین شسسب
عمرش باشد نه!  ..خیالش راحت بود حریر آن جاست  ...مال اوست  ...کنار
اوسسست  ...نگران بود ،چون ترس بدی را در چشسسمان او می دید  ...نگران بود،
چون تن لرزان حریر وجودش را به هم ریخته بود  ...دسسستش را مشسست کرد و
چند بار به لبه ی نرده کوبید  ...تنها کاری که می توانسسست کند آرامش دادن به
حریر بود  ...باید حریر کم کم به جسسسم و روحش وصسسل می شسسد که اگر این
گونه می شد دیگر دخترک نمی توانست دل بکند از بودن با او  ...به دیوار تکیه
داد و یک پایش را به دیوار چ سباند و همان طور که د ست در جیب هایش فرو
می برد سسسرش را به پشسست سسسر تکیه داد و چشسسمانش را به آسسسمان دوخت
...جالب بود آسمان آن شب تهران پر بود از ستاره  ...ستاره های درخشانی که
شاید هر تک تک شان مت صل بود به قلب یک نفر  ...لبخند رفته رفته روی لب
هایش نشسسست  ...همین که حریر را داشست کافی بود  ...او با تمام وجود این
دختر را دو ست دا شت  ...نمی دان ست چه قدر آن جا ای ستاده ا ست وقتی به
خود آمد ،چند بار نفس عمیق کشسسید و سسس س به داخل خانه بازگشسست ...به
سمت آ ش زخانه رفت و کتری را پر از آب کرد و روی گاز گ ا شت  ...سردرد
بدی پیدا کرده بود که شاید با یک چای داو آرام می شد ...هیچ سر و صدایی
از اتاق نمی آمد  ...چای را که دم کرد ،به سسسمت اتاق رفت  ..اگر حریر بیدار
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بود بی شسسک او را به خوردن یک چای دونفره دعوت می کرد  ...آرام الی در را
باز کرد و نگاهی به اتاق انداخت  ..لباس عروس روی د سته ی صندلی بود و
صدای شیر آب می آمد  ...آرام وارد اتاق شد با دیدن حوله ی حریر که روی
تخت قرار دا شت به سمت در حمام رفت و پ شت در ای ستاد  ...آرام تقه ای به
در زد و گفت:
 خانم خوشگله  ...تموم شد بیا بیرون چای دم کردم ...صدای با شه ی ضعیف حریر لبخند را بر لب هایش راند و بالفا صله از اتاق
بیرون رفت ...تا حریر نمی خواسسست ،هرگز پا به حریمش نمی گ اشسست ...
بودن حریر برایش کافی بود ...
حریر که از اتاق خارج شد علیر ضا مقابل تلویزیون ن ش سته بود و به صفحه
خاموش آن چشم دوخته بود  ...با دیدن حریر از جا بلند شد و گفت:
خستگیت در رفت ؟و جلو رفت و دسسستهایش را باز کرد و آغوش مردانه اش را به روی او گشسسود ...
باید او را کم کم به حضسسورش عادت می داد ..حریر که در آغوشسسش فرو رفت
علیرضا ارام دست برد و حوله ی سرش را باز کرد  ...موهای بلند و خوش رنگ
حریر روی شانه هایش ریخت و همزمان علیرضا از میان موهایش نفس کشید
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 ...سر حریر بلند شد و چشمان درشت و رنگینش را به او دوخت  ...علیرضا
آرام سرش را پایین آورد و ب*و* سه ای گرم و آرام اما طوالنی کن لب های او
گ اشت و ن وا کرد:
 نگران هیچی نباش  ...من همیشه کنارتم ...می فهمی همیشه ...دستش میان موهای خیس و بلند او باال و پایین شد و گفت:
 خیلی خوشبویی دختر ...اگه بدونی چه جوری دیوونه ام کردی ...لب های حریر به لبخندی باز شد و چشمانش درخشید ...علیرضا با انگشت
شست شروع به نوازش پوست صورت او کرد و گفت:
 همی شه دلم می خوا ست این پو ست سفید و لطیفو لمس کنم ...می دونیچه قدر حسرت کشیدم تا تو مال من بشی ؟
چشمان سوالی حریر باعث شد علیرضا نرم بخندد و ادامه دهد:
ای شیطون اون روزا هیچ وقت فکر نمی کردم بهت برسم ...از فردا باید بیفتمدنبال ن رام ...کلی ن ر دارم که باید ادا بشه ...
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نفس حریر کمی تند شده بود اما علیرضا درست مثل یک زیارت گاه ب*و*سه
بارانش کرد  ...ب*و*سسسه هایی گرم و پر حس که تن سسسرد و یگ زده اش را به
آتش می کشید ...
××××××××
با صدایی علیر ضا مرو خیالش پر ک شید  ...علیر ضا خریدارنه نگاهش کرد و
گفت:
 پاشسسو که صسسبح علی الطلوع ملیحه خانم شسسرمنده مون کرده  ...بیا ببین چهکرده ...
وخواسسست از جا برخیزد که حریر پر از بغض مچش را گرفت  ...علیرضسسا با
دیدن چانه ی لرزانش نگران کنارش نشست و گفت:
 ای بابا چی شدی ؟بی حرف سسسرش را باال انداخت ...چرا نمی توانسسست حرف بزند  ...چرا نمی
توانست بگوید که مگر دیشب رسما زنش شده که صبحانه ی صبح عروسی را
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بخورد  ...با آن که حرفی نزده بود اما علیر ضا از نی نی چ شمانش حرف دلش
را خواند و گفت:
 دی شب چی گفتم بهت  ....اگه یه بار دیگه  ...یه بار دیگه سر چیزای الکی وبی خود گریه کنی من می دونم با تو ...
انگ شتش روی صورت دخترک ن ش ست و قطره ا شکی که ارام روی گونه اش
غلتیده بود را پاک کرد و افزود:
 این اشکا ارزشش بیشتر از این حرفاست که تو انقدر راحت داری هدرشونمی دی ...
س س از تخت پایین پرید و بی آن که فرصت فکر کردن به حریر را بدهد دست
زیر زانوانش انداخت و یک ضسسرب او را از روی تخت بلند کرد  ...حریر جیغ
خفیفی کشسسید که لب های علیرضسسا راه نفسسسش را بسسست  ...از اتاق که خارج
شدند علیر ضا او را به سمت آ ش زخانه برد و روی اولین صندلی گ ا شت و
ن*ف*س ن*ف*س زنان گفت:
حاال که تو حرف حساب حالیت نمیشه  ،از این به بعد هر یه قطره اشک با یهب*و*سه تالفی میشه  ...حاال هر چی بیشتر بهتر ...پس خود دانی ...
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بگ ار لب هایت برای ب*و*سیدن باشد
چشم هایت به اندازه ی کافی حرف برای گفتن دارد
پست چهل و نه)
صسسبحانه مفصسسلی که ملیحه خانم برای عروس و داماد فرسسستاده بود زیر نگاه
های عاشقانه ی علیرضا و خ الت های حریر صرف شد  ...لقمه های شیرین
و خو شمزه ای که خورده می شد و کام هر دو را لحظه به لحظه شیرین تر می
ساخت! ...
علیرضا لقمه ای دیگر گرفت و گفت:
بگیرش  ...بخور که کلی کار داریم ...حریر با بی میلی از گرفتن لقمه امتناع کرد و همان طور که د ستش را تکان می
داد  ،گفت:
-نه  ...نه اصال دیگه نمی تونم ...
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پس پاشو جمع کنیم که االن سر و کله ی حسن پیدا میشه...متع ب پرسید:
واسه چی ؟صبر کن می فهمی...لبخند شیرینی زد و گفت:
بازم سورپرایز؟علیرضا با انگشت اشاره آرام به نوک بینی اش زد و گفت:
 ای همچین ..این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
لبهایش را جمع کرد و جواب داد:
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 انقدر که دیروز تا حاال غافلگیرم کردی ،تو تموم عمرم غافلگیر نشسسده بودم ...یه تشکر بهت بدهکارم ...
علیرضا بلند خندید و با شیطنت گفت:
خب نمی خوای جبران کنی ؟ چطور ؟علیرضسسا همان طور که از جایش بر می خواسسست صسسندلی اش را عقب زد و
نزدیک او شد و گفت:
بیا این جا ببینم...نفس در سینه ی حریر حبس شد  ...اما بی اختیار در آغوش او فرو رفت  ...از
همین دیشسسب معتاد این آغوش گرم و پر از امنیت شسسده بود  ...آغوشسسی که به
نظرش هیچ جای دنیا نظیرش را نمی یافت ...
سرش را روی سینه ی علیر ضا گ ا شت ...ت ش های قلب او را به خوبی می
شسسنید  ...تند بود  ،اما محکم  ...قوی بود و پر از حس آرامش  ...سسسرش را به

wWw.Roman4u.iR

490

سمت باال چرخاند و نگاه او را خواند  ...گونه هایش از شرم سرخ شد  ..اما
علیرضسسا فرصسست خ الت و شسسرمزدگی نداد ...مهربان و نرم پیشسسانی اش را
ب*و*سید و گفت:
 بریم تو اتاق کارت دارم ..ت ش های قلب حریر باال گرفت اما چاره ای جز همراهی نداشسست  ...در اتاق
که باز شد قلبش بی قرار بر در و دیوار سینه اش می کوبید  ...اما علیرضا او را
به جای تخت به سمت کمد برد و گفت :
 اون سسسساک کوچیکه رو بردار یه کم از لباس خودت و منو ب ار توش  ...یهساک کوچیک وا سه یه سفره یکی دو روزه ببند  ...االن ح سن میاد و ما شینو
میاره  ...تا تو اماده بشی من میز اش زخونه رو جمع می کنم ...
بی اختیار لبخند عریضی بر لب های حریر نشست  ...علیرضا که تمام مدت
احواالت او را زیر نظر گرفته بود با شیطنت گفت:
 ای ناقال چی فکر کردی ؟ابروهای حریر به طرز زیبایی درهم فرو رفت و گفت:
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 چند تا پیرهن برات ب ارم ؟االن رفتی کوچه علی چپ دیگه ...مشتش را نرم به بازوی او کوبید و گفت:
 االن حسن آقا میادا !علی بلند زیر خنده زد و گفت:
 به موقعش خدمتت می ر سم  ...فعال که د ست و بالم بدجوری ب سته ست...
و خواست از اتاق خارج شود که حریر صدایش زد:
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
 -علی؟
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جانم؟ مرسی ...ما مخلصیم خانم خانما ...×××××××××××
داخل اتومبیل نشسته و جاده شمال را در پیش گرفته بودند  ..برای اولین بار بود
که به شمال می رفت و بی شک علیر ضا از این ق ضیه خوب خبر دا شت ...
امروز هم با غافلگیریهای او شسسروع شسسسده بود ...همه از این مسسسسافرت خبر
داشسستند اال خود حریر  ...سسسفر شسسمال برای ماه عسسسلی کوتاه ،آن قدر برایش
مهی و ش سیرین بود که نمی گ اشسست لحظه ای لبخند از روی لب هایش پاک
شود  ...اما ته دلش کمی اح ساس ع اب وجدان دا شت  ..کاش می توان ست
حسام و پدرش را هم کنار خود داشته باشد اما وجود زری تنها مانع پیشنهادش
به علیر ضا بود  ...علیر ضا د ست روی پخش برد و ترانه ای که این روزها زیاد
گوش می داد پخش شد ...
چشمات حرفایی داره که همه دنیا به غیر از من می دونن
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حرفات دنیایی داره که همه دنیا به غیر از من می دونن ...می دونن
اگه با من باشی  ...اگه تو ماله من شی  ...اگه تو این پرواز تو پر و بال من شی
دیگه تو این قلبم چرا نمیمونه با تو وای
دل کوچیک من بدون تو می گیره
همه آرزوهام تو نباشی میمره بی تو دنیام تاریکو سرده
چشمای مست تو آروم جونمه
اگه نباشی خونمون ویرونمه
پلکات تا روی هم میاد همه دنیا به غیر از من میمیرن
غرق چشمای تو میشم وقتی می بینمت آروم می گیرم
اگه با من باشی ...
اگه تو مال من شی ....

wWw.Roman4u.iR

494

بی اختیار به تک تک جمالت این ترانه گوشه می کرد  ...دست برد را پخش را
خاموش کرد و پرسید:
 علی!جانم؟ می دونم این همه مدت خیلی اذیتت کردم اما برام یه سواله ؟ ب رس ..چرا هیچ وقت بی خیال من نشدی ؟ چرا حتی وقتی اون همه اشتباه کردم ...یادته چی بهم گفتی ؟ تویی که انقدر از من بدت اومده بود  ...یادته ؟
انگشتهای علیرضا دور فرمان محکم قفل شد  ...فک منقبضش ،او را از سوال
بی موقع اش پشیمان کرد  ..یاد آوری آن اتفاق االن و در این مکان کار اشتباهی
بود  ...اما هنوز هم که هنوزه این همه محبت و عاشسسقی را از علیرضسسسا باور
نداشت  ..انگار می خواست با حرف هایی که می شنید ان همه عشق را هضم
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کند  ...لب پایینش را به دندان گرفت و عصسسبی شسسروع به جویدن کرد  ...اما
وقتی علیرضا آرام به حرف آمد دل بی قرارش کمی آرام گرفت ...
می دونی چیه از وقتی یادمه عا شقت بودم  ..در ست همون روزهایی که عمهتازه اومده بود خونه تون  ...حسسسسام کوچیک بود و تو مثل مامانا بهش محبت
می کردی ...
 ...علیرضا آهی کشید و غمزده ادامه داد:
 تو یادت رفته اما من لحظه به لحظه ش یادمه  ...چشمات مثل یه تیله بود ...هر لحظه یه رنگ می شد  ...دروو چرا اولش عاشق خوشگلیت شدم  ...تو یه
چیزی فراتر از زیبا بودی  ...هر دفعه می دیدمت مثل دیوونه ها تا یه هفته با
تصویر چشمات واسه خودم تخیل می کردم ...تو همیشه عروس رویاهای من
بودی  ...به والله که هیچ وقت غیر تو توی چشسسمای هیچ دختری نگاه نکردم
...
و دسسستش را دراز کرد و گونه ی نرم و مخملی همسسسرش را نوازش کرد و ادامه
داد:
 چند وقت که گ شت عا شق شخ صیت آروم و مهربونت شدم  ...همی شهحواسسست به حسسسام بود  ...یه خواهر واقعی  ...کارای عمه رو می دیدم  ...می
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دیدم که ناراحت میشی اما با سکوتت  ،صبر و گ شتت رو نشون می دادی ...
یه بار می خواسسستم بیام بهت بگم حریر چرا سسسکوت می کنی؟  ...من بودم،
جواب می دادم  ...اما وقتی کار بد عمه رو دیدم فهمیدم چرا حرف نمی زنی
 ...کارای بد عمه همیشه آزارم داده  ...من تمام اشتباهاتتو پای عمه می ذارم ...
اون اذی تت می کرد  ...ا گه براتون مادری می کرد شسسسا ید تو عشسسق رو توی
چشسسمای من می دیدی  ...اما من خوب می دیدم که می خوای از اون خونه
فرار کنی  ...هر چی بیشسستر بزر می شسسدید این حس بیشسستر تو چشسسمای هر
دوتون دیده می شسسد ...حتی یه بار تو حرفای حسسسام شسسنیدم که تو اگه ازدواج
کنی می خوای اونم با خودت ببری  ...انگار همیشسسه رویاهاتو با اونم در میون
می ذاشتی ...فهمیدم تو هدفت ازدواج نیست  ...هدفت فرار از اون خونه ست
 ...چند بار به عمه گوشزد کردم دست از اذیتت برداره  ...اما اون بدتر می شد
که بهتر نمی شد  ..عمه مه اما حرص و حسادت رو توی چشماش می خوندم
 ...می دیدم با محبت بی شتر من ،تو رو بی شتر می چزونه  ..اگه زیاد طرفتو می
گرفتم فرداش می دیدم یه جورایی اشکتو در اورده ...شاید ظاهرا دنبال وصلت
من و تو بود اما قلبا می دونسسستم راضسسی نیسسست  ...وقتی اذیتت می کرد تو رو
بیشستر از قبل از من دور می کرد  .نمی دونسستم چی کار کنم اگه باهاش درگیر
می شدم ناخودآگاه پام از خونه تون بریده می شد اما تنها دلخوشی من همون
بهونه های دیدار عمه بود  ...وقتی سسسساعت ها می رفتی تو اتاقت و در رو می
بستی از دست عمه دیوونه می شدم ...
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نفسش را محکم بیرون داد و دستی به پیشانی اش کشید...
 کاش بتونم اشتباهاتشو جبران کنم  ...من تا آخر عمرم نوکریتو کنم نمی تونمجبران کنم ضربه ای رو که به روع و روانت زده  ...می دونی پای اون پ سره که
اومد و سط تو یه مقطع واقعا خودمو ک شیدم کنار  ...همون موقع که اومدی دم
گاراژ یادته ؟ ...فهمیدم دلت با من نیسسست  ...یا اگه هم هسسست نمی خوای که
با شه  ...به عمه هم گفتم  ...واقعا می خوا ستم خو شبخت ب شی  ...من انقدر
می خواستمت که بکشم کنار که تو با یه مرد دیگه ولو غیر من باشه خوشبخت
بشی  ...ثروت و زندگی اون پسر رو دیدم و گفتم باشه علی ،حریر این جوری
خوشسسه  ...این جوری می خواد؟ بکش کنار  ...مگه نمی گی خوشسسبختی شسسو
می خوای  ...مگه نمی گی اون خوش باشه تو خوشی  ...برو کنار و نشون بده
که مردی و واسه خوشبختی اون دختر همه کاری می کنی ...
حریر این همه مردانگی را باور ندا شت  ...نه به رذالت و پ ستی آریا و نه به این
همه مردانگی  ...در دل خدا را شکر کرد که علیر ضا آن قدر می خوا ستش که
هرگز از او نگ شته بود  ...حاال که بی شتر فکر می کرد علیرضا همی شه بود ...
همه جوره بود  ...اما نفرت از زری اجازه نمی داد پرده از دیدگانش بگیرد ...
چه قدر ل ت می برد وقتی علیرضا به خانه شان می آمد و او خود را ساعت ها
در اتاقش حبس می کرد ...علیرضسسسا که می رفت زری جلز و ولز می کرد و
حرص می خورد  ...او را دختری امل و بی لیاقت می خواند اما حریر در دل
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خوشحال بود که به او حرص می دهد ،بی آن که بداند چه بازی بدی با روع و
روان علیرضا می کند ..
آرام دسستش جلو رفت و دسست علیرضسا را که روی دنده قرار داشست گرفت ..
لبخند بر لب های علیرضا نشست  ...انگار دلش نمی خواست ادامه بدهد که
گفت:
 ا صال ولش کن  ...مهم اینه که االن مال منی و ع شق منی  ..دیوونه تم دختر..
××××××
شهرهای شمالی آن قدر زیبا بودندکه تمام غم و غ صه هایش را فراموش کرده
بود  ...علیرضسسا که اتومبیل را نگه داشسست نگاه از بیرون گرفت و به سسسمت او
دوخت ..
اتاق چند؟دختر و پسر بچه ی هشت نه ساله نگاهی بهم کردند و همزمان با زبان شیرین
شمالی جواب دادند:
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 شبی بیست تومن ... ب رین باال بریم ببینیم اتاقتون چه جوریه ؟هر دو خندان در اتومبیل را باز کردند و گفتند :
 آقا حموم و دستشویی هم جدا داره ها ...لب های علیرضا به خنده ای پر از خباثت باز شد و با چشمکی به حریر گفت:
 پس دیگه واجب شد حتما ببینیمش...آقا رو به دریا  ...خیلی باصفاست ...انگار بچه ها تمام تالشسسشسسان فقط راضسسی کردن مشسستری و بردن آن ها به خانه
شان بود ...
علیرضا نگاهی به حریر کرد و پرسید:
 -نظرت چیه ؟
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لبخند مهربان حریر باعث شد علیرضا بلند بگوید:
 به خاطر لبخند خانمم قبول ..هر دو کودک محکم دست ها را به هم کوبیدند و گفتند :
 ای وال ...پست پن اه)
حریر به عقب برگشت و با لبخند پرسید:
 شما دوتا چه قدر شبیه همید ؟دخترک با شیرین زبانی جواب داد :
 -خب ،خواهر برادریم دیگه خانم جان !
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آن قدر له ه اش شسسیرین بود که لبخند بر لبان هر دو نشسساند اما دخترک ادامه
داد:
 فر یدون همش یه سسسسال از من بزرگتره ها ا ما خب ه مه میگن که خیلیشبیهیم...
علیرضا از داخل آینه نگاهی به برادر دخترک کرد و گفت:
 اما نشون نمی ده من که اولش فکر کردم دوقلویید ...فریدون لبخند گل گشادی زد و گفت:
 این دختر از اولم حق منو خورده ...حریر نگاهی دیگر به هر دو انداخت و رو به دخترک پرسید:
 اسم شما چیه خانمی؟گلناز ...-به به چه اسمایی ...
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علیرضا روبه فریدون پرسید:
حاال نمی خوای بگی کدوم وری باید بریم ؟فریدون با انگشسست اشسساره اش از میان دو صسسندلی کمی جلوتر را نشسسان داد و
گفت - :آقا از اون جا باید بریم تو ...
علیرضا کمی سرعت گرفت و همزمان گفت:
 از سر جاده تا خونه تون خیلی راهه ؟این بار دخترک جواب داد:
 نه خیلی  ...اما یه کم باید بریم ..شما چه جوری میایید این جا؟گلناز جواب داد:
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بعضی موقع پای پیاده  ...بعضی موقع هم با موتور عمو صفدر !حریر و علیرضا به هم نگاهی انداختند  ...دل شان می خوا ست بی شتر از آن ها
بدانند اما باورود به جاده فرعی سسسرسسسبز ،برای لحظاتی محو آن همه زیبایی
شدند ....درختان زیبای جنگلی سرهایش از این سو و آن سوی جاده در هم
گره خورده بود و نمای زیبایی به جاده کوچک و باریک می داد  ..فضسسا آن قدر
زیبا و شسساعرانه شسسده بود که دقایقی هر دو فراموش کردند که داخل ماشسسین دو
نفر دیگر هم هستند  ...علیرضا دست حریر را گرفت و گفت:
 واقعا چه جای خوشگلیه !حریر شیشه را کامل پایین داد و گفت:
 وای علی انگار بهشته ! ما که گفتیم باصفاست آقا ...علیرضا با مهربانی نگاهی به هر دو انداخت و جواب داد:
 -واقعا عالیه ...
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با راهنمایی های فریدون و گلناز به خانه ی کوچکی که تمام اسکلتش از چوب
ساخته شده بود رسیدند  ...خانه ای دو طبقه که به شکل زیبایی ساخته شده
بود و دور تا دورش با حصسسار بلند چوبی محصسسور شسسده بود  ......اتومبیل که
ایسسستاد بچه ها فرز و چابک پایین پریدند و به طرف خانه دویدند  ...حریر هم
پ شت سر شان پیاده شد و نفس عمیقی ک شید  ...زیبایی بکر منطقه آن چنان
م سگ شان کرده بود که لبخند از روی لب های شان پاک نمی شد  ...علیر ضا
هم پیاده شد و دور تا دورش را نگاهی کرد و گفت:
 ع ب شانسی آوردیم  ...چه جای قشنگیه !حریر هی ان زده جواب داد:
وای آره خیلی خوشگله ...با صسسسدای گلناز هر دو به عقب برگشسستند  ...گلناز همراه پیرمردی به آن ها
نزدیک می شد ...
علیرضسسا با چند گام بلند خود را به آن ها رسسساند و بلند سسسالم داد  ...پیرمرد
لبخندی زد و گفت:
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 سالم بابا جان  ...خوش بومین ...ممنون  ...عمو بچه ها ما رو اوردن  ...گفتن اتاق واسه کرایه دارید ...ها بابا داریم ...بفرمایید داخل ...حریر نزدیک علیرضا شد و آرام پرسید:
 وسایلو ببریم؟نه ب ار بریم داخل رو ببینیم چه جوریاست بعد خودم میام می برمش ...س س د ست او را گرفت و به دنبال آن ها روان شدند  ...گلناز هی ان زده و با
لبخند به هر دو نگاه می کرد و دندان هایش را به نمایش گ اشسسته بود  ...وارد
حیاط بزر خانه که شدند این بار فریدون به همراه پیرزنی از عمارت بیرون زد
 ...پیرزن با خوش زبانی گفت:
به به  ...خوش بومین  ...شیمی بال می سر بگنه ...عروس و دومادید نه ؟علیرضا سرش را تکان داد و گفت:
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بله خاله جان ...خوش بومین ...شیمی قدتو قربان..له ه شسسیرین پیرزن حس خوبی به هر دو داد و لبخند را بار دیگر روی لب
هایشان نشاند .
ف ضای حیاط ا صال به ویالهای پولدار ن شین شبیه نبود و بی شتر یک خانه ی
روسسستایی بزر را نمایش می داد  ...مرو و خروس هایی که بی توجه به افراد
ایسسستاده میان حیاط هر کدام برای پیدا کردن دانه ای به سسسوی می دویدند ،
فضای جالبی را به نمایش گ اشته بودند  ...علیرضا کنار گوش حریر پرسید:
 تو چی دوست داری ؟ بریم یا بمونیم ..چشمان پر از شوق حریر به سمت او چرخید و آرام جواب داد:
 من خیلی دوست دارم بمونیم ...انگار می خواست مطمئن شود که گفت:
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اخه این جا حالت ویالیی نداره  ...بیشتر شبیه خونه ست ...اشکال نداره من دوست دارم  ...ادماش هم خوبن ...باشه پس می مونیم ...اهالی خانه سسسکوت کرده بودند و می خواسسستند به نوعی به ان ها فرصسست فکر
کردن بدهند  ...علیرضا روبه پیرمرد کرد و گفت:
عمو جان میشه سوییتی که می گید ببینیم ؟پیرمرد کنارش ایستاد و گفت:
 ببین بابا جان  ...ای خانه را می پسر خدا بیامرزم بساخته  ...دو طبقه  ...اینههمه چی جدا بی سه  ...باال همه داریم  ..د ست شو یی و حمام و آ ش زخانه ...
وقتی عروسی بوده با زنش بوشو او جا ...منو اینه مار طبقه پایین بیاسیم ...
و پیرزن را نشان داد ..
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حریر نگاهش به سسسمت پیرزن کشسسیده شسسد که با گوشسسه ی روسسسری گلدارش
ا شک کن چ شمانش را پاک کرد و لبه ی پله ن ش ست  ...پیرمرد که انگار این
صحنه برایش عادی شده بود ادامه داد:
 بیچاره نوه هام دو ساله داو مادر و پدر دیدن ...می پسر و می عروس پارسالتو جاده وقتی داشتن از شهر برمی گشتن تو تصادف عمرشون رو دادن به شما
 ...من و این زن موندیمو این دو تا بچه  ..خرجمون از همین خانه در میاد ...
اونم چون از جاده یه کم دوره خیلی دیر به دیر پیدا میشه ...
حریر و علیرضا غمزده نگاه شان کردند  ...چه قدر سخت بود  ...بزر کردن
دو طفل صسسغیر برای پدربزر و مادربزرگی که خود دسسست و پای درسسست و
حسابی نداشتند کار بسیار سخت و دشواری بود ..
پیرزن از جا بلند شد و رو به حریر گفت:
ای مر و مر...می عروس خونه بین خیلی قشنگه  ..بمیرم براشون  ...بفرمایید...
از پله های چوبی که باال رفتند و وارد بالکن شدند فضای زیبای اطراف بیشتر
نمود پیدا کرد  ...پیرزن جلو رفت و همزمان گفت:
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مو بی بی گل نسام  ...اگه بمانید که خیلی خوشحال میشم  ...این جا هر کیمهمان ما میشه غ ای اول مهمان ماست  ...بعد اون هر چی بخواین می پزم...
در چوبی خانه را باز کرد و وارد شدند  ...فضای خانه آن قدر زیبا بود که هر دو
لبخند محوی بر لبانشان نشست  ...مقابل تمام پن ره های چوبی گلدان های
سفالی شمعدانی قرار دا شت که با رنگ بندی زیبای شان باعث ن شاط دل هر
ببینده ای می شد  ..پیرزن که متوجه نگاه حریر شده بود گفت:
 می عروس خیلی با سسسلیقه بو  ...خانه دار و خانم  ..به خدا چشسسم نظر بوبه...
و کف دستش را پشت دست دیگرش کوبید و همانطور که سرش را به سمت
سقف باال می کشید  ،ادامه داد:
ای خدا  ...چه کردی با ما ؟گلناز که حاال پشت سر آن ها باال آمده بود گفت:
 -بی بی بیا بریم ...مهمونا ناهار نخوردن ها ...فریدونم گرسنشه ...
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باشسسه مار جان ...بشسسیم ...ایشسساال شسسمرو خوش اومده باشسسه  ...چندی بهممیاین...
س س انگار چیزی یادش امده باشد پرسید:
 تازه عروس و دومادید دیگه؟این بار حریر با مهربانی جواب داد:
 بله  ...دو روزه عروسی کردیم ...ها خوشبخت بشید  ...مبارکه  ...به به  ...بیچاره می عروس ...و سسسرش را با تاسسسف تکانی داد و از اتاق خارج شسسد  ...غم در دل حریر جا
گرفت  ...علیرضا با بیرون رفتن آن ها جلو آمد و برای این که جو ای اد شده را
از بین ببرد گفت:
 حریر خانم اگه دوست نداری بریم؟-نه نه خیلی دوست دارم  ...مخصوصا آدمشو ...اما دلم یه کم گرفت ...
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علیرضا دست دور کمر او انداخت و همان طور که پیشانی اش را به پیشانی او
می چسباند گفت:
دل منم گرفت  ...اما کاری از دسسسست ما بر نمیاد  ...اما فکر کنم اگه بمونیمخوشحال بشن ...
نگاه ها در هم گره خورد و هر دو با هم گفتند :
 می مونیم ...حریر نگاهش به سسسمت پیرزن کشسسیده شسسد که با گوشسسه ی روسسسری گلدارش
ا شک کن چ شمانش را پاک کرد و لبه ی پله ن ش ست  ...پیرمرد که انگار این
صحنه برایش عادی شده بود ادامه داد:
 بیچاره نوه هام دو ساله داو مادر و پدر دیدن ...می پسر و می عروس پارسالتو جاده وقتی داشتن از شهر برمی گشتن تو تصادف عمرشون رو دادن به شما
 ...من و این زن موندیمو این دو تا بچه  ..خرجمون از همین خانه در میاد ...
اونم چون از جاده یه کم دوره خیلی دیر به دیر پیدا میشه ...
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حریر و علیرضا غمزده نگاه شان کردند  ...چه قدر سخت بود  ...بزر کردن
دو طفل صسسغیر برای پدربزر و مادربزرگی که خود دسسست و پای درسسست و
حسابی نداشتند کار بسیار سخت و دشواری بود ..
پیرزن از جا بلند شد و رو به حریر گفت:
ای مر و مر...می عروس خونه بین خیلی قشنگه  ..بمیرم براشون  ...بفرمایید...
از پله های چوبی که باال رفتند و وارد بالکن شدند فضای زیبای اطراف بیشتر
نمود پیدا کرد  ...پیرزن جلو رفت و همزمان گفت:
مو بی بی گل نسام  ...اگه بمانید که خیلی خوشحال میشم  ...این جا هر کیمهمان ما میشه غ ای اول مهمان ماست  ...بعد اون هر چی بخواین می پزم...
در چوبی خانه را باز کرد و وارد شدند  ...فضای خانه آن قدر زیبا بود که هر دو
لبخند محوی بر لبانشان نشست  ...مقابل تمام پن ره های چوبی گلدان های
سفالی شمعدانی قرار دا شت که با رنگ بندی زیبای شان باعث ن شاط دل هر
ببینده ای می شد  ..پیرزن که متوجه نگاه حریر شده بود گفت:
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 می عروس خیلی با سسسلیقه بو  ...خانه دار و خانم  ..به خدا چشسسم نظر بوبه...
و کف دستش را پشت دست دیگرش کوبید و همانطور که سرش را به سمت
سقف باال می کشید  ،ادامه داد:
ای خدا  ...چه کردی با ما ؟گلناز که حاال پشت سر آن ها باال آمده بود گفت:
 بی بی بیا بریم ...مهمونا ناهار نخوردن ها ...فریدونم گرسنشه ...باشسسه مار جان ...بشسسیم ...ایشسساال شسسمرو خوش اومده باشسسه  ...چندی بهممیاین...
س س انگار چیزی یادش امده باشد پرسید:
 تازه عروس و دومادید دیگه؟این بار حریر با مهربانی جواب داد:
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 بله  ...دو روزه عروسی کردیم ...ها خوشبخت بشید  ...مبارکه  ...به به  ...بیچاره می عروس ...و سسسرش را با تاسسسف تکانی داد و از اتاق خارج شسسد  ...غم در دل حریر جا
گرفت  ...علیرضا با بیرون رفتن آن ها جلو آمد و برای این که جو ای اد شده را
از بین ببرد گفت:
 حریر خانم اگه دوست نداری بریم؟نه نه خیلی دوست دارم  ...مخصوصا آدمشو ...اما دلم یه کم گرفت ...علیرضا دست دور کمر او انداخت و همان طور که پیشانی اش را به پیشانی او
می چسباند گفت:
دل منم گرفت  ...اما کاری از دسسسست ما بر نمیاد  ...اما فکر کنم اگه بمونیمخوشحال بشن ...
نگاه ها در هم گره خورد و هر دو با هم گفتند :
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 می مونیم ...××××××××××××
پست پن اه و یک)
بوی سسسیر و بادم ان کبابی که فضسسسای خانه را پر کرد ته دلش غن رفت ...
وسایلشان را جا به جا کرده بودند و علیرضا کمی دراز کشیده بود تا صدایشان
کنند  ...قرار بود بعد ناهاری که بی بی قولش را داده بود با هم بیرون بروند ...
لبه ی پن ره نشسته و خیره شمعدانی ها شده بود  ..باورش نمی شد این جا در
کنار علیرضسسا باشسسد  ..هنوز هم باورش نمی شسسد خوشسسبختی را که کنار آریا
تصور می کرد خیلی ساده کنار علیرضا پیدا کرده است  ...بی اختیار افکارش
به سسسمت آریا کشسسیده شسسد ...این روزها تمام سسسعیش بر این بود که به ذهنش
اجازه ی فکر کردن به او را ندهد  ...هنوز هم باورش نمی شسسسد آریا با او یک
چنین معامله ای کرده با شد  ...از ترس این که مبادا با او رو در رو شود در این
دو هفته پا به دانشگاه نگ اشته بود  ...نمی دانست چه باید کند؟ ...مسلما این
ترم م شروط بود  ...نه درس خوانده بود و نه روحیه اش را دا شت  ...بارها فکر
کرده بود انصراف دهد و عطای درس خواندن را به لقایش دهد ...نمی دانست
عکس العمل علیرضسسا چه خواهد بود و اصسسال با توجه به حضسسور آریا در آن
دانشکده اجازه ی رفتن و ادامه دادن خواهد داشت یا نه ؟
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علیرضا دستش را از روی چشمانش برداشت و چشم های خسته اش را به او
دوخت و گفت:
 کاش یه چرتی می زدی ؟حریر نگاه غمگینش را به او دوخت و گفت:
نه خوابم نمیاد  ...یه کم سرم درد می کنه !نکنه گرسنته؟علی ؟علیرضا سرش را از روی بالش برداشت و در جایش نشست  ...نگاه حریر پر
از حرف بود  ..از لبه ی پن ره بلند شد و آرام کنار او ن ش ست ...اما نگاهش را
به زمین دوخت  ..علیرضا دستش را زیر چانه ی او برد و همان طور که سرش
را باال می کشید  ،پرسید:
 -باز چی خانم خوشگلمو به هم ریخته ؟
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اومم ...نمی دونم چه جوری بگم!تاکیدی صدایش زد:
 حریر خانم !دست اچه دستی به پیشانی اش کشید ...
نمی دونم  ...نمی دونم دانشگاهمو چی کار کنم ...اخم های علیرضا بی اختیار درهم گره خورد  ...حریر آب دهانش را قورت داد
و پر از تردید ادامه داد:
 من  ...من  ...خیلی می ترسم ...علیرضا در دل لعنتی نثار آریا کرد وبا آشوبی که در دلش برپا شده بود پرسید:
 -به نظرت اگه برگردی می تونی کنار اون آشغال به درست ادامه بدی ؟
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بغض گلوی حریر را گرفت  ...چیزی که خودش بیش از ا ندازه از آن هراس
دا شت همین بود!  ...نمی دان ست عکس العمل اریا در برابر دیدن دوباره ی او
چه خواهد بود  ...همه ی این ها یک طرف  ،و یادآوری آن اتفاق طرف دیگر
 ...نفرتی که تمام قلبش را پر کرده بود اجازه نمی داد با او رو در رو شسسود ...
نفسش را بیرون داد و سرش را به نشانه نه به طرفین تکان داد  ...علیرضا دستش
را گرفت و آرام زمزمه کرد:
 خوب فکراتو بکن  ...تصسسمیمش با خودته  ...قرار نیسسست عقب بکشسسی وبترسی  ...من همه جوره کنارتم ...
پر از تردید جواب داد:
 فعال این ترم با این اوضسساع و احوال فکرم جمع نمیشسسه  ...تا شسسروع ترم بعدفکرامو می کنم ...شاید اون موقع بتونم درست تصمیم بگیرم ...
علیرضا پلک هایش را به نشانه باشه بر هم گ اشت و گفت:
 پس تا تصسسمیم گیری نهایی پاشسسو بریم یه چیزی بخوریم که با این بوهایخوبی که بی بی راه انداخته دل غشه گرفتم ...
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چه قدر خوب بود که علیرضا ت صمیم گیری را به عهده ی خودش گ ا شته بود
 ...اما خیلی چیزها را می توانست از نی نی چشمان او بخواند ...
××××××××××××××
بشقاب پر از میرزا قاسمی را برداشت و همان طور که عطر خوش آن را به مشام
می کشید گفت:
 بی بی دستتون درد نکنه  ...معلومه از رنگ و بوش که فوق العاده ست ...گل نسا با مهربانی ذاتی یک مادر به چهره ی علیرضا نگاه کرد و گفت:
 نوش جان پسرم ...علی رضا با مهربانی لقمه ای گرفت و همان طور که با ل ت آن را می خورد به
حریر اشاره کرد و گفت:
 خیلی خوشمزه ست ...حریر هم لقمه ی داخل دهانش را قورت داد و با دهانی بسته گفت:
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 اوهوم ...این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
علیرضا رو به پیرزن کرد و گفت:
بی بی ماهی برامون درست می کنی ؟چرا که نه ...شیمی قدتو قربون ...پس ما بعد از ظهر که می ریم بیرون بگید از ک ا ماهی میشه خرید ...پیرزن بشقاب سیر ترشی را جلوی حریر گ اشت و گفت:
 بخور مارجان  ....چیسه رنگ به رو نداری تو...لبخند کمرنگی بر لب های حریر ن ش ست اما علیر ضا با شیطنت در گو شش
زمزمه کرد:
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 االن فکر کنم داره تو دلش فحشم می ده ...چشمان درشت شده ی حریر را که دید ،همان جور آرام ادامه داد :
 خب بیچاره فکرش تا ک اها که نرفته  ...حاال خیال کرده چی کارت کردمکه رنگ به روت نداری!
حریر طوری که بی بی نبیند نیشگونی ریز از ران او گرفت و گفت:
خیلی بدجنسی ...من بدجنسم  ..نه! من بدجنسم؟  ...صبر کن ...و با صدایی بلند گفت:
 بی بی جان ؟شیطنت از چ شمانش می بارید  ...می خوا ست هر طور شده حال و هوای او
را عوض کند  ...حریرآرام نالید:
 -تو رو خدا علی ...آبرومو بردی ...
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پیر زن که ازهمه جا بی خبر بود جواب داد:
 جانم ؟از میان لب های بهم چسبیده طوری که فقط حریر بشنود گفت:
پس قول بده ...وای علیرضا چه قولی ؟تو فقط قولشو بده با بقیه ش کار نداشته باش ...و لبخندی به لبهایش راند و رو به پیرزن که خیره به آن ها می نگریست گفت:
 دستت طال  ...خیلی خوشمزه ست ...بی بی همزمان با حریر که نفسش را بیرون می داد دستی تکان داد وگفت:
-نوش جان پسرم ..
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س س دستش را به زانو گرفت و گفت:
 شمره خوش بگ ره  ...خوش باشید)و از پله ها سسسرازیر شسسد  ...با رفتن بی بی حریر جانی تازه گرفت و با مشسست
محکم به بازوی او کوبید و گفت:
 واقعا که بد ذاتی ...علیرضا ابرویی باال انداخت و گفت:
نه خیر  ..مثل این که تو درست نمیشی ....بی بی ؟و همان طور که بلند می خندید دسسست دور شسسانه های ظریف او انداخت و
گفت:
عاشقتم خوشگله ...و نرم و طوالنی او را ب*و*سید ...
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**************
پست پن اه و دو)
بعد از کمی گردش در اطراف خانه و سسساعتی کنار دریا رفتن ،تمام شسسب را در
خانه ی بی بی گل نسسسا گ رانده بودند  ...بی بی اشسسک ریخته و با همان لحن
شیرین از قصه ی پسر و عروسش گفته بود ..خیلی سخت بود از دست دادن
تک فرزند و حاال نگه داری از فرزندان یتیم او ...تصسسادفی که هنوز بچه ها در
شسسوکش بودند  ،اما به خاطر گ ران زندگی باید همه به نوعی از تلخی آن می
گ شتند و به زندگی ادامه می دادند  ...به اتاق باال که برگ شتند حریر به سمت
رختخواب های تمیز و مرتب گو شه ی اتاق رفت  ...خوا ست ت شک را بردارد
که علیرضا گفت:
 صبر کن من پهن می کنم ..آرام تشک را برداشت و روی زمین پهن کرد و تشک دیگری را هم کنارش روی
زمین انداخت  ...حریر لب به دندان گرفت و بالش های زیبا که طرع های
گلدوزی شده ی آن ها کار دست بود را روی تشک ها گ اشت و علیرضا هم
لحاف را روی تشک قرار داد  ..حریر بی آن که بخواهد احساس لرز می کرد ..
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اما سسسعی داشسست به روی خود نیاورد  ...علیرضسسا زیر چشسسمی نگاهش کرد و
گفت:
 تو بخواب من خوابم نمیاد ...و بالفاصسسله از اتاق بیرون زد ...حریر آرام کلید برق را خاموش کرد  ...فضسسای
اتاق در تاریکی فرو رفت و تنها روشسسنایی کم رنگی از بالکن به داخل اتاق می
تابید  ...با نگرانی زیر لحاف خز ید  ...نمی دانسسست این چه حالی سسست که
گریبانش را گرفته است  ...ترس بدی داشت و واقعا دست خودش نبود  ...بعد
از آن همه نزدیکی به علیرضسا باز هم احسساس غربت می کرد و ترس و هراس
تمام وجودش را پر کرده بود  ...خیلی دلش می خواسسسست بداند علیرضسسسا آن
بیرون چه می کند؟  ...دل توی دلش نبود ...چند بار در جایش از این رو به آن
رو شد اما باالخره طاقت از کف داد و از جا برخاست و نرم و آرام خود را پشت
پن ره کشاند و نگاهش را از گوشه ی پرده به او دوخت ..علیرضا به دیوار تکیه
داده بود و دسسستهایش را حایل زانوانش کرده و متفکر به حیاط بزر خانه خیره
شده بود  ...یعنی به چه چیزی فکر می کرد؟ دلش به حال او سوخت  ...آن از
شب گ شته که در پ یرایی روی کاناپه خوابیده بود و این هم از االن که جرات
خوابیدن ندا شت  ..کاش می توان ست بیرون برود و او را برای خوابیدن به اتاق
دعوت کن اما چنین جسسسارتی را در خود نمی دید و هنوز وجودش پر از ترس
بود  ...نگاهی دیگر به چهره ی آرام او انداخت ...این بار دل آشسسوبش با دیدن
او کمی آرام گرفت  ...پلک هایش سنگین شده بود و خوابش می آمد ..کاری
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از دستش بر نمی آمد  ...اهسته به سمت رختخواب برگشت و در جایش دراز
ک شید و به سمت رختخواب علیر ضا چرخید و نگاهش را به بالش او دوخت
 ...امشسسب باید این همه نزدیکی را ت ربه می کرد  ...علیرضسسا شسسب اول را در
اتاق خود شان نخوابیده بود اما این جا م بور بودند شب را کنار هم سر کنند
 ...چشسسمانش خیره به بالش او بود که نفهمید کی خوابش برد  ...نیمه های
شب بود که علیر ضا خ سته از بی خوابی آرام وارد اتاق شد  ...پیراهنش را در
آورد و زیر لحاف فرو رفت  ...نگاهش بی اختیار به صورت حریر افتاد و چهره
ی مهتابی و پریده ی او را با نگاه بلعید ...وقتی چ شمان زیبای حریر ب سته بود
این لب هایش بود که بیش از حد خودنمایی می کرد  ...لب هایی که مثال
یاقوتی سرخ و زیبا در چهره اش می درخ شید  ...مژه های بلندش آن چنان او
را بی تاب کرد که بی اخت یار کمی در جایش ت کان خورد و بدنش را حا یل
آرن ش کرد  ...تمام شسسب را با خود جنگیده بود  ...تک به تک سسسلول هایش
حریر را می طلبید اما از ته چشسسمان حریر ترس را خوانده بود  ...دلش نمی
خواست اولین هم آغوشیشان از سر اجبار باشد  ...آرام نفسش را بیرون داد و
دوباره سرش را روی بالش گ اشت  ...اما این بار به پشت خوابید و نگاهش را
به سسسقف دوخت  ...حرارت و گرمای عشسسق دخترک دیوانه اش کرده بود و
ع یب قرار را از او گرفته بود  ...با ص سدای خش خشسسی بالفاصسسله به سسسمت
حریر برگ شت  ...انگار که دخترک خواب می دید  ...کمی خود را جلو ک شید
 ...دیگر تا این حد که م از بود؟!  ...حس حریر از همین فا صله ی اندک هم
برایش کافی بود  ...لب های حریر به طرز زیبایی غنچه شسسسده بود و داشسست
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دلبری می کرد  ...یعنی خواب چه چیزی را می دید ؟ ...دلش می خواسسسست
دخترک را به آغوش بک شد و ب*و* سه بارانش کند  ...به خدا در برابر ع شقی
که به او داشسست و در دل می پروراند چیز زیادی نبود  ...بی اختیار آغوشسسش را
باز کرد و حریر خواب آلود تکانی خورد و بی آن که متوجه باشد میان آغوشش
فرو رفت  ...قلب علیر ضا لحظه ای از ت ش ای ستاد و به یکباره ت یدن آغاز کرد
 ...این خوشسسبختی محال بود  ...لب های گرمش را میان موهای او فرو برد و
ب*و*سه ای بر آن نواخت  ..حاال بعد از دقایقی پر از التهاب آرام شده بود ...
حاال می توانسسست با خیال راحت بخوابد  ...حریر آن جا بود  ...سسسرش روی
سسسینه اش نرم باال و پایین می شسسد  ...لبخند شسسیرینی بر لب های علیرضسسا
نشست و پلک های خسته اش را بست ...قلب بی قرارش آن قدر آرام شده بود
که نفهمید چه وقت خوابش برد ...
چشسسم که باز کرد نفس در سسسینه اش حبس شسسد ...با بهت و ترس به جایی که
خوابیده بود خیره شد  ...شب گ شته را آن قدر راحت و آرام به خواب رفته بود
که نه از کاب*و*س خبری بود و نه از ترس و دلهره ...باورش نمی شسسسد در
آغوش علیرضسسا خوابیده باشسسد  ...خواسسست خود را عقب بکشسسد که دسسستهای
علیرضا قفل شانه هایش شد...
–جات خوبه نترس...
با صدایی که به ن وا بی شباهت نبود گفت:
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 دستت خواب رفته ...نه ب ار یه کم دیگه بخوابم  ...همین جوری خوبه ...حتی چ شم هایش را هم باز نکرده بود و همین باعث شد حریر کمتر خ الت
بک شد  ...بی اختیار نفس هایش تند شده بود و اح ساس نفس تنگی می کرد
 ...علیرضا او را بیشتر به خود فشار داد و بار دیگر گفت :
 نترس  ...راحت بخواب ...چه قدر تر سش م شهود بود ...اما انگار که خودش هم بدش نیامده بود که بار
دیگر سسسر بر سسسینه ی او گ اشسست و پلک بسسست  ..باید به این ت ش ها خو می
گرفت و همچون ال الیی ،هر شب با کوبش آن ها به خواب می رفت ...
وجودش همچون بیابانی شسسده بود که تشسسنه باران بود و نیاز به سسسیراب شسسدن
داشسست ...دلش یک دل سسسیر باران می خواسسست ...از آن نوع باران هایی که
زیرش خیس خیس شسسوی ...از سسسرما بلرزی اما دلت نخواهد به خانه برگردی
 ...آن قدر که سیراب شوی  ....نفس عمیقی کشید و سرش را روی سینه ی او
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جابه جا کرد این بار با صدای ریتمیک قلب علیرضا دوباره پلک هایش سنگین
شد و به خواب شیرینی فرو رفت ...
××××××××××
بچه ها با ذوق روی صسسندلی عقب نشسسسسستند و حریر با ل ت نگاهشسسان کرد
..فریدون او را یک جورایی یاد ح سام می انداخت  ...دلش می خوا ست حاال
که برادر کوچکش همراهشان نیست تا می تواند به این دو کودک یتیم محبت
کند.
بی بی گل نسسسسا با دیدن شسسوق بچه ها با مهربانی تشسسکر کرد و داخل خانه
بازگشسست  ...علیرضسسا دنده عقب گرفت و از جلوی خانه دور زد و دوباره وارد
جاده سر سبزی که دیروز آمده بودند شد ....حریر که ح سابی سرحال بود رو
به بچه ها برگشت و گفت:
خوب تو این بازارتون چیا می فروشن ؟گلناز با ذوقی کودکانه جواب داد:
 -خانم جان همه چی هست  ...تا شما چی بخوایین؟
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علیرضا خنده ای کرد و رو به حریر گفت:
 فقط ترش باشه نه؟...گلناز با ذوق جواب داد:
اوه ترش؟  ...تا دلت بخواد بولوش هست ترش و شیرین ...حریر نگاهی استفهام آمیز به علیرضا کرد و رو به گلناز پرسید:
 بولوش دیگه چیه؟فریدون خندید و جواب داد:
 خانم جان همون توته دیگه...حریر با شوق خندید و گفت:
 -علی توت ترش  ...خیلی دوست دارم ...
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علیرضا زیر لب غر زد :
 آره می دونم همه چی دوست داری اال علی ...حریر لبخندی زد و با شیطنت گفت:
دیوونه خودتو با توت مقایسه می کنی ؟واال فعال که از توت کمترم ...لحنش آن قدر مظلوم و خنده آور بود که بچه ها و حریر با هم زیر خنده زدند
...
اما هیچ کدام متوجه اتومبیلی که با فاصله ی زیاد در حال تعقیبشان بود نشدند
...
×××××××××××××
پست پن اه و سه )
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با کف د ست عرق روی پی شانی اش را پاک کرد و همان طور که نگاهش خیره
پراید مقابلش بود ،کالفه زیر لب زمزمه کرد :
 نمی ذارم  ...می فهمی نمی ذارم مال اون مرتیکه باشسی  ...تو سسهم منی ...مال من ...
نف سش تند شده بود و به زحمت باال می آمد  ...چند شب بود که پلک روی
هم نگ ا شته بود  ..چند شب بود که نق شه می ک شید  ...تا به این نقطه دنبال
حریر آمده بود  ...گ شتن از حریر کار او نبود  ...با صدای گو شی همراهش
عصبی دست انداخت و آن را از روی داشبورد برداشت ...با دیدن اسم روی آن
انگشتش را روی گوشی ک شید و رد تماس داد  ..آن قدر حرصی و ع صبی بود
که دلش فریاد می خواست  ...گوشی را روی صندلی انداخت و با دندان های
کلید شد غرید:
 ولم کن کثافت ...و محکم روی فرمان کوبید  ...دا شت دیوانه می شد  ..چهره ی شاد و سرحال
حریر بدجور روی اعصاب نداشته اش رفته بود  ...لبخندی که به روی علیرضا
زده بود دا شت دیوانه اش می کرد ...با صدای دوباره ی گو شی همراهش ،بی
توجه جواب داد:
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 چی می خوای لعنتی  ...ها  ...چی می خوای ؟اما شنیدن صدای مادرش نفس را در سینه اش بند آورد...
آریا مامان جان چی شده ؟ن*ف*س ن*ف*س زنان جواب داد:
 می شه دو روز ولم کنید  ...شما که به خوا سته ت ر سیدی چرا بی خیال مننمیشی  ...چرا ولم نمی کنید  ...دیگه چی می خواید از جون من؟
صدای محکم و جدی حنانه در گوشش پیچید :
 آخه تو چته ؟ چرا این طوری می کنی  ...این از زنت که داره مثل ابر بهارگریه می کنه و نمی گه چی شده اینم از تو که پاک قاطی کردی ...
 مامان بی خیال من شسسو  ...مگه عروس نمی خواسسستی ..خب آوردم برات...برو حالشسسو ببر...تازه نه تنها با نوه!  ..ارزوی تو و آقاجون یادته ..حاال ولم
کن ب ار برم به درد خودم بمیرم ..
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وتماس را قطع کرد و اینبار گوشسسی را محکم روی صسسندلی پرت کرد  ...انگار
جنونی آنی گرف ته بود  ...برای لح ظه ای چشسسم از اتومب یل م قابلش بر نمی
داشسست  ...این دخترک شسساد و شسسنگول مال او بود  ...عشسسق او بود  ...تمام
حماقت هایش یکی یکی جلوی چشمانش زنده شد  ...چه طور قافیه را به یک
پسر ندار بی همه چیز باخته بود؟  ...حریر مال او بود و مال او می ماند ...
××××××××××××
نگاهی دیگر به نیم رخ حریر انداخت و کنار گوشش زمزمه کرد :
بابا این که همون تمشک خودمونه ...حریر آب دهانش را قورت داد و گفت:
 آره  ...همونهعلیرضا مهربان پرسید:
-دیگه چی می خوای؟
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لب های حریر با نازی خاص جمع شد و گفت:
بریم اونور ببینیم چی داره ؟بازارچه شلوو بود و پر از جمعیت  ...صدای د ست فروش ها ف ضا را پر کرده
بود  ...ماهی  ..ماهی تازه  ...سفید  ..قزل ...
سبزی  ...همه سبزی تازه ...
بوی ماهی تازه و سبزی های معطر فضای بازار را پرکرده بود  ...فریدون و گلناز
کنار حریر ایستاده بودند و نگاهشان با صدای فروشنده ها به همان سمت می
چرخید  ...حریر ا سم سبزی هایی که برای ماهی شکم پر الزم بود را از گلناز
پرسید و رو به علیرضا گفت:
 من و گلناز سبزی رو می خریم برو ماهی رو بگیر ...علیرضا نگاهش به چند فروشنده آن ور تر افتاد که غرفه ماهی فروشی بود ...
باشه سبزی گرفتید بیایید اون جا ...سرش را به نشانه ی" بله "تکان داد و رو به زن فروشنده گفت:
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 ببخشید یه کم گشنیز و جعفری و سیر تازه بدید ...علیرضا به سمت ماهی فروش رفت و از همان جا حریر را می دید که در حال
خرید سبزیست  ...بی اختیار نگاه از او گرفت و به مرد ماهی فروش گفت:
 آقا دو تا ماهی سفید بده ...و دوباره نگاه به سمت حریر ک شاند  ...حریر سنگینی نگاه او را اح ساس کرد
 ...سر بلند کرد و با لبخندی مهربان جواب نگاهش را داد ...
فروشنده صدایش زد:
 آقاجان ببین کدومش خوبه ؟نگاه از حریر گرفت و به سمت ماهی انداخت ..
گلناز با انگشت چادرش را کشید و گفت:
 -خانم جان من برم پیش فریدون؟
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باشه دور نشی ...سرش را به سمت زن چرخاند و گفت:
 یه کم هم برام خوردن ب ار  ...چه قدر این سبزی ها تازه ان ...زن با له ه ای شیرین جواب داد:
بله خانم جان ترد و تازه  ..نوش جان ... اگه میشه ب ارید تو کیسه  ..ممنون می شم ..چشم خانم جان چشم ...سر زن برای پیدا کردن کیسه به زیر میز رفت ...دست حریر جلو آمد تا پولی را
که آماده کرده بود روی سسسبزی ها بگ ارد اما به یکباره انگشسستان قوی و سسسردی
دور مچش حلقه شسسد  ...معترض به عقب برگشسست که با دیدن چهره ی مرد
مقابلش دهانش قفل شد و به لرزه افتاد  ..اما اریا مهلت هیچ اعترا ضی نداد و
او را با قدرتی ع یب به دنبال خود ک شید  ...زبان حریر قفل شده بود  ..ترس
بد و وح شتناکی وجودش را احاطه کرده بود  ...نف سش باال نمی آمد و قادر به
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فریاد زدن نبود  ...کاب*و*س شسسبانگاهی اش آن جا بود  ...آریا که او را می
کشسسید همزمان روحش از تن جدا شسسد  ...این پاها یارای حرکت نداشسستند اما
اریا اجازه ی فکر کردن به او را نمی داد  ...انگار که داشت پرواز می کرد ...
پست پن اه و چهار)
مردد بین چند ماهی بزر و متوسط نگاهی انداخت و رو به فروشنده گفت:
 فکر کنم این دو تا خوب باشه ...و با انگشت دو ماهی درشت سفید را نشان داد  ...مرد ماهی فروش از انتخاب
علیرضا نیشش باز شد و با له ه ی شیرینی گفت:
 احسسسنت ...آفرین  ...شسسم ع ب اینتخابی بودی ...ع ب انتخابی کردیتو)
علیرضا مهربان خندید و گفت:
 -دست شما درد نکنه  ...دوتا کیسه ش کن ...
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س س بی اختیار سرش را به سمت جایی که حریر م شغول خرید سبزی بود
چرخاند  ...جای خالی حریر باعث شد به عقب برگردد ...مقابل غرفه سبزی
فرو شی چند زن ای ستاده بودند و م شغول خرید بودند اما از حریر خبری نبود
 ...نگاهش را دور چرخاند  ...دور و برش چه قدر شسسلوو شسسده بود در همین
چند ثانیه !
با صدای مرد ماهی فروش گی و گنگ به سمتش برگشت:
برار جان آماده ایسه  ...برادر جان آماده است)نگاه ترسسسیده و هراسسسانش را از مرد گرفت و دوباره به دنبال حریر بازار چه را
کاوید  ...ماهی فروش بی حوصله گفت:
 چی شد برار جان پشیمان ابی؟ چی شد پشیمون شدی ؟)نفسش را مقطع بیرون داد و گفت:
صبر کن االن برمی گردم ...دیگر ایستادن مقدور نبود  ...دوید به سمت سبزی فروشی  ...نفسش باال نمی
آمد ترس وجودش را پر کرده بود  ...آرام لب زد :
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 حریر ...ترس تک تک سسسلول هایش را پر کرده و ت ش های قلبش بی امان شسسده بود ...
به سمت زن سبزی فروش ه وم برد و با صدای بلندی گفت:
ببخشید خانم ...خانم من ک ا رفت؟زن متع ب نگاهش کرد و جواب داد:
 تی خانم کیسه؟ خانمت کیه)با رنگی پریده جواب داد:
همون که داشت سبزی می خرید  ...همون جوونه .. -ها ..ای قشنگه  ...واال چی بوگوم ...نمی دانم پسر جان...
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و شسسانه اش را با بی تفاوتی باال انداخت  ..انگار که عادی بود مشسستری بیاید و
سفارش بدهد و بعد هم بی خرید جنس برود  ...خب دیگر عادت دا شتند به
این نوع مشتری ها ..
از زن فا صله گرفت و سر درگم و گی و سط راه ای ستاد ...گی شده بود و بی
اختیار نگاهش به اطراف دو دو می زد  ..دور خودش چرخید ...دسسستش روی
سسسرش بود و مسسستاصسسل میان جمعیت را نگاه می کرد  ..از بچه ها هم خبری
نبود...اصال شاید همراه بچه ها بود  ...در دل به خود ش امیدواری داد " نترس
علیرضا  ...با بچه هاست "
انگشتانش را میان موهایش فرو کرد و به راهی که از آن آمده بودند خیره شد ...
اما نگاهش به نقطه ای مات شد و نف سش بند آمد ...زمان ای ستاد .در سرش
همهمه ای برپا شد ...سرش مثل بازار مسگرها شروع به دنگ دنگ کرد  ...با
تنه ای مردی که از کنارش می گ شسست به خود آمد  ...نفسسسش به زور باال می
آمد  ...چرا هوا انقدر سنگین شده بود؟  ...بی اختیار چند گام به جلو برداشت
و همان جا که کی سه ی توت رها شده بود زانو زد  ...دنیا بر سرش آوار شد ..
زیر لب نالید:
-ای وای  ..ای وای ..
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انگار عمق فاجعه را تازه درک می کرد  ...کیسسسسه ی توت زیر پاها آش و الش
شده بود  ...صدای حریر در گو شش پیچید "توت دو ست دارم علی "با حالی
خراب از جا بلند شسد  ...بازار دور سسرش می چرخید  ...تنها به یک چیز فکر
می کرد  ..دیگر حال خودش را نفهمید و شسسروع به دویدن کرد  ...حریرش را
برده بودند  ...تمام وجودش چ شم شده بود و اطراف را می کاوید ...ای ستاد و
دوباره نگاه کرد  ...تن و جانش خیس عرق شسسده بود و نفسسسش باال نمی آمد
...زنان اکثرا چادرهای گلدار رنگی به سسسر داشسستند  ..تشسسخیص حریر کاری
نداشت اگر می یافتش ..
 آقا جان ما این جاییم ...بارقه ای از امید در جانش درخشسسید ...بالفاصسسله به عقب برگشسست و آن ها را
کنار قفس پرندگان فرو شی دید  ...گلناز و فریدون!  ..نف سی که دا شت دوباره
جان می گرفت در سینه اش گم شد  ...درد بدی درست روی قلبش اح ساس
کرد  ...کف دستانش را پر درد روی صورتش گ اشت و نالید:
 وای  ..وای ...کلمه دیگری برا ی بیان دردش نمی یافت ..فریدون جلو دوید و گفت:
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 چی شده آقا؟شما ک ا بودید ؟ حریر  ..حریر نیست ...گلناز نگاهش را به سمت زن سبزی فروش چرخاند و گفت:
 همون جا بود که  ...داشت سبزی می خرید ...دیوانه شد  ..فریاد کشید :
 نیست ...نیست ...و این بار بی توجه به مردم تنه زنان از میانشسسان گ شسست  ...دیگر آن ذره ای از
امید را هم از کف داده بود ...
×××××××××××××××
قفسه ی سینه اش به شدت می سوخت و دهانش خشک خشک شده بود ...
مچ دسسستش به شسسدت درد می کرد  ...اما آریا بی توجه به حال و روز او مثل
دیوانه ای افسار گسیخته او را از میان جمعیت رد کرد و از بازارچه بیرون کشید
 ...آن قدر تر سیده بود که نف سش هم به زور باال می آمد چه بر سد که بخواهد
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جیغ و داد کند  ...اولین کوچه را رد کردند و آریا او را به دنبال خود داخل کوچه
ی خلوت بعدی کشید ...آن ساعت به خاطر اوج شلوغی بازار ،کوچه و معابر
خلوت بود .هنوز از دور صسدای دسستفروش ها به گوش می رسسید  ...اتومبیل
شاسی بلند مشکی رنگش آن جا پارک شده بود  ...حریر با تمام وجود ترسیده
بود و چ شمانش از حدقه بیرون زده بود  ...اما دیدن اتومبیل آریا ،تنها یک فکر
را در ذهنش تداعی کرد "بمیرمم سوار اون ما شین نمی شم"  ..انگار همین فکر
جرات به او داد و راه نفسسسش را باز کرد  ...کلماتی را که گم کرده بود بلند و بی
پروا بر زبان راند ...
ولم کن آشغال کثافت ...آریا او را محکم به بدنه ی اتومبیل کوبید  ...درد بدی در کمر و گردنش پیچید
و دوباره راه نفسسسش را بسسسست  ...هنوز مچش اسسسیر پن ه های او بود  ...اما
ج سارت و جرات هر دو برگ شته بود ند و ک سی نمی توان ست جلو دارش شود
 ...محکم و قوی با دست آزادش به قفسه ی سینه ی او کوبید و گفت:
چی از جونم می خوای عوضی ؟سر آریا جلو امد  ..هرم نفس های آلوده و کثیفش روی صورت حریر نشست
...
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–فکر کردی بی خیالت شدم ...نه خانم خانما  ...اریا تا چیزی رو که می خواد
به دست نیاره ول کن نیست ...
حریر نفرت را در چشمانش ریخت و محکم و قاطع گفت:
 حالم ازت بهم می خوره  ...ولم کن نامرد ؟آ...آ..آ ..نه  ...این دفعه با من میایی و حرفم نمی زنی ...حریر تقالیی دیگر کرد تا خود را از دسسستان کثیف او برهاند اما آریا او را تنگ
چسبیده بود ...
–ولم کن چی از جونم می خوای ...
رهگ ری که داشت از کنارشان می گ شت جلو آمد و گفت:
 هی آقا چی کار می کنی؟ -به شما چه مسئله خصوصیه ...
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فریاد بلند آریا مرد را به عقب راند و با دست بروبابایی نثار او کرد و با قدم های
بلند از آن ها دور شد  ...حریر از این فرصت استفاده کرد و بی هوا مچ دست
او را گاز گرفت  ...اما اریا با دسسست دیگرش محکم توی صسسورت او کوبید و
بلند گفت:
 خیلی چموش شدی! اما ببین من درستت می کنم ... ولم کن ..علیرضا می کشتت ...پوزخند بر لبان آریا نشست و گفت:
منو از اون بچه ریقو می ترسونی  ...دیدی چه جوری دادم زدنش ...حالم ازت به هم می خوره  ...خیلی کثیفی  ...اون شوهرمه ... تو غلط کردی  ...طالق می گیری فهمیدی ...چه قدر زبان نفهم شده بود مردک افسار گسیخته!  ..با آخرین کالم آریا دیوانه
شسسسد و محکم تنه اش را تکانی داد و با تمام قوا او را به عقب هول داد و فریاد
کشید:
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 من زنشم  ...شرعی و قانونی  ...میمیرم اما ازش جدا نمی شم  ...عاشقشم ...می فهمی...
درست مثل یک ماده پلنگ وحشی شده بود  ..انگار زورش دو چندان شده بود
...دیگر هیچ کس نمی توان ست او را از علیرضا جدا کند  ..تار تار وجودش به
علیرضسسا وصسسل شسسده بود  ...این قلب با تمام وجود مال علیرضسسا بود و بس !
میمرد اما تن به این ننگ نمی داد  ...آریا که دقایقی محو این همه زیبایی بکر
و وحشی شده بود گامی به جلو برداشت و هر دو دست او را گرفت و گفت:
من نمی ذارم تو مال او پسره بشی ...و همزمان در اتومبیل را باز کرد  ...صدای قلبش حاال دیگر گوش هایش را کر
کرده بود .نه اجازه نمی داد  ...میمرد اما نمی گ اشت روع و جسمش از آن او
شود  ..با تمام وجود خود را عقب کشید و فریاد زد:
 کثافت  ...ولم کن ...آریا این بار محکمتر توی صورتش کوبید و گفت:
-خفه میشی یا خفه ت کنم ؟
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از شدت درد صورتش بی حس شد و صدا در گلویش خفه شد...کنار لبش به
شدت می سوخت  ...تمام امیدش ناامید شده بود ...آریا دستش را دور کمر او
حلقه کرد و خواست به زور او را وارد اتومبیل کند اما با صدای آخش هر دو به
پ شت سر او خیره شدند  ...دیدن مرد تنومندی که آن جا ای ستاده بود لبخند را
بر لبان بی جانش ن شاند  ...ا شک سیل وار روی گونه هایش لغزید و بی نفس
لب زد:
 علی ؟علیرضا یقه ی آریا را گرفت و از در اتومبیل جدا ساخت ...
اما مشسسست آریا اجازه ی جواب دادن را از او گرفت و علی بی اختیار گامی به
عقب برداشت  ...نفس حریر بند آمد و درد بدی در سینه اش احساس کرد ...
آریا مشسست دیگری حواله ی علیرضسسا کرد اما مچ دسسستش میان پن ه های قوی
علیرضا قفل شد  ...این بار م شت علیرضا در شکم او خوابید و باعث شد از
درد در خود مچاله شسسود  ...علیرضسسا بالفاصسسله دو مشسست پی در پی دیگر به
صسسورت او کوبید و بی آن که توجهی به او کند به سسسمت حریر دوید  ...نفس
هایش به شماره افتاده بود اما دلش لحظه ای آ سودگی می خوا ست ...قلبی که
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داشسست می رفت تا با از دسسست دادن حریرش خاموش شسسود با نگاه زیبای او
دوباره جان گرفته بود  ...دست هایش را حایل صورت او کرد و گفت:
 حریرم ؟تو خوبی ..اشسسک ها مثل دانه های مروارید درشسست و شسسفاف روی گونه های حریر می
لغزیدند  ...باورش نمی شد علیرضا باز هم ن اتش داده بود ...با نگاه مخمور
و خیسش تمام قلبش را به مرد مقابلش هدیه داد و گفت:
 می دونستم پیدام می کنی ...اما علیر ضا با دیدن صورت کبود و لب پاره شده اش از او فا صله گرفت و به
سمت آریا برگ شت  ...مطمئن بود اینبار او را می ک شد  ...با گامی بلند باالی
سرش ایستاد و گفت:
 خیلی نامردی کثافت...اما آریا با کالمش او را در جایش خشک کرد :
 حریر رو ول کن  ...اون با من خوشسسبخت میشسسه  ..من پول دارم  ..هر چیبخواد براش فراهم می کنم ..
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دندان های علیرضا از حرص و خشم در هم کلید شد  ...حریر را با دنیا عوض
نمی کرد  ...آریا همان طور که دسسستش روی پهلویش بود بلند شسسد و مقابلش
ایستاد :
هر چی بخوای بهت می دم  ...بی نیازت می کنم  ...اما حریر رو بده به من...
نفس علی بند آمد  ...اما اریا ادامه داد:
 مگه ادعات نمیشه دوسش داری ...اگه این وره طالقش بده ...من دنیا رو بهپاش م ی ریزم  ..می دونم چی کاره ای  ...فکر می کنی با کار توی اون گاراژ
می تونی خوشبختش کنی ؟ ها ؟
نفس درسینه ی حریر بند آمده بود  ...باورش نمی شد آریا این گونه بخواهد او
را با علیرضسسسا معامله کند  ..نفرت وجودش را لبریز کرد و آرام از جایش بلند
شسسد ...علیرضسسا به عقب برگشسست و نگاه پر از تردیدش را به حریر دوخت ...
انگار می خواست حرف دل او را بخواند  .پلک های حریر که روی هم افتاد به
سمت آریا برگ شت و با تمام قدرت م شتش را به صورت او کوبید  ...خون از
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بینی آریا بیرون زد و با گامی به عقب تلو تلو خورد  ...به سمتش رفت و دستش
را باال برد اما با صدای حریر همان جا ماند:
 نه علی  ...بسه ...و با گامی خود را به علیر ضا ر ساند و کنارش ای ستاد ...د ست باال مانده علی
پایین افتاد  ...انگ شتانش با ل ت دور انگ شتان علیر ضا حلقه شد و رو به آریا
زخمی گفت:
 آریا تمومش کن  ...دنیاتو هم بدی نمی تونی عشسسق پاک علی رو ازم بگیری ..پس دیگه برو ...
و با قلبی لبریز از عشق رو به علی کرد و گفت:
 علی ؟جانم!بریم...آریا عاجزانه صدایش کرد:
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حریر ...همان طور که انگشتان علیرضا را محکمتر می گرفت به عقب برگشت و گفت:
 دلم نمی خواد پای پلیس بیاد وسسسط  ...پس دیگه دسسست از سسسر زندگی منبردار ...یه وقتی شسساید فکر می کردم پول می تونه خوشسسبختم کنه  ..اما حاال
کسی رو دارم که به دنیا پول نمی دمش  ...تو رو خدا برو ...
××××××××××××××××××
پست پن اه و پن )
انگشسستانش نرم و عاشسسقانه ال به الی موهای حریر فرو رفت و عطر موهایش را
به جان خرید  ...هنوز که هنوز بود قفسسسسه ی سسسینه اش می سسسوخت و درد
داشسست ...امروز یک بار مرده و زنده شسسده بود  ..نفس حریر روی سسسینه اش را
کمی قلقلک داد  ...سسسرش را کمی باال آورد و چانه اش را به سسسینه چسسسباند و
گفت:
 -هی وروجک چی کار می کنی ؟
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لب های حریر روی سینه ی او چسبید و گفت:
 اومم هیچی ..و سرش را روی سینه او باال کشید و نگاه در نگاهش دوخت  ..این چشم های
خوشرنگ پر از حرف بود .دست راستش را زیر سرش گ اشت تا راحت تر او
را ببیند..
-حریر خانم؟

از همان جا ت ش های تند و محکم قلب او را احسسسساس می کرد  ...با یک
حرکت چرخشسسی حریر را روی تشسسک خواباند و خودش روی او خیمه زد ...
نفس های حریر تند شده بود  ...علیرضا آرام خم شد و درست همان قسمت
از لب او را که پاره شسسده بود ،نرم آرام ب*و*س سید  ...حریر بی اختیار کمی در
خود جمع شد  ...نگاه علیرضا به صورت او خیره ماند  ...به مژه های بلندش
چشم دوخت و این بار آرام روی چشمان او یک به یک ب*و*سه کاشت...لب
پایین حریر زیر دندان کشیده شد ...ع ب حس شیرینی داشت ...اما علیرضا
آرام کنار رفت و دراز کشید  ...بازویش را باز کرد و گفت:
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 بیا این جا  ..امروز یه لحظه به معنای واقعی کلمه ُمردم...اون لحظه ها براممثل مر بود ...
حریر بغض کرد و جواب داد:
 خیلی ترسیدم ...اگه کیسسسه ی توت ها رو نمی دیدم انقدر وحشسست نمی کردم ...اولش فکرکردم با بچه ها رفتی  ...تا اون موقع امید داشسستم  ...اما دنیا جلوی چشسسمام
وایسسستاد وقتی اون کیسسسه رو زیر پای مردم دیدم  ...دلم تیکه تیکه شسسد  ...اگه
پیدات نمی کردم  ....وای حریر ...
محکم دخترک را به خود فشرد  ...درست مثل کسی که خواب بدی دیده باشد
تنش می لرزید  ...دستش دور کمر حریر حلقه شد و سر در گوشش فرو برد و
تند تند نفس کشید و ب*و*سه های پیاپی اش را به سر و صورت او ن شاند ...
ب*و*سه هایی خاص  ...پر از عشق  ..پر از خواستن ...حس کسی را داشت
که تمام جان و رمقش را گرفته اند  ...با هر نفسی که می کشید و هر ب*و*سه
ای که می کاشت  ،وجود ش لبریز می شد از جانی تازه  ...بودن حریر آن ا در
کنارش به سان مع زه ای بود  ...هنوز هم قف سه ی سینه اش سنگین بود ...
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انگار تخت سسسنگی روی سسسینه اش گ اشسسته بودند  ...نفس کشسسیدن بدون او
سسسخت بود ..لحظه ای به نبودنش نمی توانسسست فکر کند  ...رسسسما دیوانه می
شد ...
عشسسق  ...دوسسست داشسستن ...در برابر احسسساس او لغات احمقانه ای بود ...در
مغزش به دنبال چیزی فراتر از این کلمات می گشت ...
سرش را حایل دستش کرد و به آن تکیه داد حریر نگاه زیبایش را به او دوخت و
گفت:
 علی یه چیزی ب رسم؟ب رس.اگه منو می برد؟اما کالم در دهانش ماند و نفس در سسسینه اش حبس شسسد ...لب های گرم و پر
انرژی علیرضا اجازه حرف زدن نداده بود  ...وقتی از هم جدا شدند علیرضا با
تهدید انگشتش را مقابل چشمانش تکان داد و گفت:
 -اگه یه بار دیگه این حرفو بزنی بیچاره ت می کنم ..
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دلش گیر حرف هایی بود که در سکوت از رویشان گ شته بودند  ...لب هایش
که بر هم خورد علیرضا گفت:
 دیگه حرفشم نزن ..نه ب ار بگم  ...می خوام برای همیشه خانومت بشم ...علی پر هی ان به سمتش چرخید و با لکنت گفت:
واقعا؟لبهای حریر به لبخندی شیرین باز شد و خ ل دست هایش را روی صورتش
گ اشت  ...علیرضا آرام قفل دستانش را باز کرد و با صدایی آرام پرسید:
 تو مطمئنی؟حریر آب دهانش را قورت داد و سسسرش را به نرمی باال و پایین کرد ...دلش
خوا ستن می خوا ست ...روزها بود که نفرت رفته و جایش را به ع شق داده بود
...
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هوا پر شد از عطر عشق  ...دل ها ت یدن آغاز کرد ...
دلم آغوش امن تو رو می خواد ...ب*و* سه ی گرم علیرضا که روی پی شانی اش ن ش ست د ست های حریر دور
گردنش حلقه شد و لب زد:
 خیلی دوستت دارم ..****
پست پن اه و شش)
سر ظهر بود و آفتاب به شدت می تابید  ...با کالفگی د ست روغنی اش را با
دستمال پاک کرد و همان طور که با یک دست دانه های عرق را از روی پیشانی
اش پاک می کرد  ،گوشسسی همراهش را از جیبش بیرون کشسسید  ...با نگرانی
شماره حریر را گرفت و منتظر به بوق های ممتد آن گوش داد  ...اشغال بود ...
تماس را قطع کرد و دو باره گوشسسی را داخل جیبش گ اشسسست و سسسر کارش
برگ شت ...دلش می خوا ست تا ظهر کار این اتومبیل را تمام کند و برای ناهار
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به خانه برود  ...به همین دلیل دوباره دست به کار شد و سعی کرد روی کارش
تمرکز کند ...
××××××
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
ای ناقال حاال چرا بهش نگفتی ?نمی دونم شک داشتم ...حاال کی بهش می گی ؟ب ار این مهمونی تموم بشه وگرنه نمی ذاره دست به سیاه و سفید بزنم...مریم بلند زیر خنده زد و گفت:
-تو هم با این شوهر کردنت نوبره به خدا ...
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با یاد آوری مهربانی های علیرضا لبخند پهنی بر لبانش نشست و گفت:
 وا مگه چشه ...چش نیست گوشه  ...واقعا دیگه شورشو در آورده  ...انگار خانم تحفه ستَ
 ...میگه پاتو زمین ن ار ب ار رو تخم چشمم ...اه...آه
حاال دیگر حریر هم به خنده افتاده بود  ...اگر مریم می دید که علیر ضا چه ها
که نمی کند دیوانه می شد  ...علیرضا مهربانترین مرد روی زمین بود .علیرضا
در این سه ماه طعم عشق را با تمام وجود به او چشانده بود ...
خب حاال بگو ببینم برای امروز چی درست کردی ؟ سه مدل غ ا درست کردم  ...ساالد و مخلفات و از اون ژله چند رنگه ها همدرست می کنم  ..حسام عاشقشه  ..اما باید صبر کنم علیرضا بره بعد  ..االنم
باید پاشسسم غ اها را قایم کنم ...علیرضسسا ناهار میاد خونه  ...نمی خوام بفهمه
...
-اوه می خوای حتما سورپرایزش کنی ...
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اره ...به مامان ملیحه گفتم اومدنی برن کیکو بگیرن  ..کاش تو هم امشسسبمی اومدی ..
ایش با اون زری نچسب  ،اصال حرفشم نزن  ..در ضمن مهمونی خونوادگیهمن اون جا چیکاره ام؟
مریم جون برم آش زخونه بهم ریخته تا مرتبش کنم علی هم میاد...باشه گلم  ..می خوای بعد از ظهر بیام کمکت ؟نه دیگه تقریبا همه رو ان ام دادم  ...فدای تو ..قربانت  ..راستی تصمیمتو نگرفتی واسه اومدن...حریر محکم جواب داد:
نه مریم نمی تونم  ...بعد اون اتفاق آخر ،دلم نمی خواد یه بار دیگه چشسسممتو چشماش بیفته  ...با علی صحبت کردم قراره سال دیگه با هم دوباره کنکور
شسسرکت کنیم  ...نمی خوام هر روز که می رم و بر می گردم نگرانش کنم ...
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علی برام ان قدر ارزش داره که ق ید دانشسس گاهمو بزنم ...دو باره می خونم ...
امسال با علی شرکت می کنیم ...
مریم با تع ب پرسید:
واقعا می خوای انصراف بدی ؟اوهوم...ای بابا  ...ببین خب ب ار ببینیم میشه یه کاری کرد ،انتقالی چیزی ؟نه خودت که می بینی چقدر هزینه اش زیاده  ...بابا خیلی اذیت شسسد ...میدونم علی هم هیچی نمی گه و جورش می ک نه ا ما دلم نمی خواد این جوری
اذیت بشه ...
اوه از حاال چه حساب جیب آقاشونم داره!آخه اجاره خونه هسسست ...خرج خونه هم داریم  ...نمی خوام م بور بشسسهبیشتر وایسه ...همین وری تا ساعت ده سر کاره  ...چه کاریه با هم می خونیم
این دفعه دولتی قبول میشیم ...
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خب بابا تو ام ...حتما هرشب با شوهرت درس می خونید دیگه نه؟با حرف مریم ریز خندید و گفت:
 آره اونم چه جورم...ویاد عاشسسقانه های شسسبانگاهی شسسان افتاد  ...گاهی اوقات علیرضسسا با محبت
های زیادی اش او را تا مرز جنون می برد ...
–معلومه خودتو کشتی با این درس خوندنت...
س س نفسش را با پوفی بیرون داد و ادامه داد:
اوف تو دیگه فکر نمی کنم بتونی درس بخونی  ...با این چیزی هم که امروزگفتی حتما تا حاال مامان شدی صدات در نمیاد ...
ته دلش غن رفت  ..اگر آن همه ضسسعف و سسسرگی ه از بارداری بود باید قید
درس خواندن را تا مدت ها می زد  ...زیاد هم برایش مهم نبود  ...عشسسق علی
آن چنان وجودش را پر کرده بود که دیگر هیچ چیز برایش معنا نداشت ...
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لبش را به دندان گزید که مریم گفت:
 ها  ...چیه صدات در نمیاد  ...سه ماه نگ شته از عروسیتون ...چه خبره بابا...
 ِا مریم  ...کی گفته من حامله ام  ..من گفتم یه کم ضعف دارم و بعضی موقعسسسرم گی میره  ...امشسسب به علی بگم فردا می ریم یه آزمایش میدم ببینم چه
خبره  ..تو هم انقدر شلوغش نکن ..
باشه برو االن علی جونت پیداش میشه ...باشه فدات شم  ..مرسی از زنگ  ..دلم خیلی تنگ شده بود برات ...قربونت  ..کاری نکردم یه کم زیر زبون کشی قابل تو رو نداشت  ..برو بروتماس را که قطع کرد از جا برخا ست و همان طور که به سمت آ ش زخانه می
رفت نگاهی به ساعت انداخت  ...در ست یک ساعت بود با مریم حرف می
زد ...به سمت آ ش زخانه پا تند کرد  ...باید تا قبل آمدن علیرضا همه چیز را به
حالت اول در میاورد ...با آن که بعد از رفتن او م شغول بار گ ا شتن خور شت
هایش شسسده بود اما با تلفن مریم همه جا را همان جور ریخت و پاش به حال
خود رها کرده و پای تلفن نشسته بود  ..حاال باید کمی سرعت عملش را بیشتر
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می کرد تا همه جا را به شسسکل اول خود در می آورد  ...مشسسغول مرتب کردن
آش زخانه شد ...تازه یادش آمد که به خانه ی شان زنگ نزده است ...از زری و
خبر چینی اش می ترسسسید  ...مطمئن بود زری از روی بدجنسسسی هم که شسسده
سورپرایزش را خراب می کند  ...گ ا شته بود نزدیک بعد از ظهر بی هوا زنگ
بزند و خبردارشسسان کند  ...به سسسمت یخچال رفت و با دیدن عکس زیبایی که
دسسسته جمعی در شسسمال انداخته بودند یاد بی بی و خانواده اش افتاد  ...آن
روزهای زیبا را فراموش نمی کرد اما آریا در ست مثل خد شه ای روی ت صاویر
آن لحظه ها بود  ...علیر ضا ق صد شکایت کرده بود و دلش نمی خوا ست به
قول خودش او را این بار به همین راحتی ها رها کند  ...اما حریر می ترسسسید
این کار کینه و نفرت اریا را بیشسستر کند و او را برای عملی بدتر جری سسسازد به
همین خاطر مانع علیرضا شد و اجازه نداد  ..احساسش می گفت که آریا دیگر
دن بالش نخوا هد آ مد  ...ن گاه آخر حریر گو یای ه مه چیز بود  ...نفرت و
انزجاری که با چ شمانش تقدیم او کرده بود بی شک آریا را به عقب ن شینی وا
می داشت  ...اما با این وجود همیشه ترس و هراسی ع یب از او در دل داشت
که به این راحتی ها پاک نمی شد ...
با صسسدای تلفن خانه به خود آمد و از آشسس زخانه بیرون زد و خود را به گوشسسی
رساند  ...اما هنوز دست به گوشی نبرده بود که مقابل چشمانش سیاهی رفت
و ضسسعفی ع یب وجودش را پر کرد  ...دسسستش را به دیوار گرفت  ..چند بار
پلک زد و با بهتر شدن حالش گوشی را برداشت ...
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بله ... اوه  ...حریر ک ایی تو ؟علی همین جا ...چرا موبایلتو جواب نمی دی ؟زنگ زدم خونه اشغال بود ...داشسستم با مریم حرف می زدم ...گوشسسی تو اتاق بود  ..ببخشسسید یه کم طولکشید ..
خانم هزار دفعه گفتم وقتی با تلفن خونه حرف می زنی ،موبایلتو ب ار کنارت ...مخصوصا که وقتی داری با مریم حرف می زنی ...
حریر ریز خندید و گفت:
 اون به تو حسودی می کنه تو به اون ...-الهی قربون اون خنده ت برم دیگه داشتم می اومدم خونه ها ...
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علی مگه نگفتم انقدر نگران نباش ...پس کی میایی؟ داشتم می اومدم اما یه ماشین اومده  ...بدجور داغونه اوس ناصرم نیست ...حسسسنم که قربونش برم دسسست تنها نمی تونه  ...گفتم بگم ناهارتو بخور  ..منم
یه چیزی با حسن همین جا می خورم  ..عوضش شب زودتر میام ...
لب هایش از خوشحالی به لبخندی شیرین باز شد اما سعی کرد علی نفهمد
 ...با دلخوری تصنعی گفت:
 االن چی می خوری پس؟نگران نباش با حسن یه نیمرو می زنیم  ...اما تو ناهار بخوریا ...باشه ...چشم ..علی؟جانم...دلم واسه حسام یه ذره شده ... -شب برم دنبالش؟
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نه زنگ می زنم همه شون بیان ... باشه پس شام درست نکن خودم یه چیزی می گیرم ..نه نه ...بابا غ ای بیرون دوست نداره  ...خودم یه چیزی می پزم ...علی ؟جانم!مرسی...بابت ... بابام و حسام ..فدای اون صدات  ...عمه زری هم که کال بی خیالش شدی ..و بلند زیر خنده زد ..
-بگم نگم میادش دیگه ..
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باشه قربونت برم  ..برو استراحت کن  ...میان خسته نباشی ...خیلی دوستت دارم ..ما بیشتر ..تماس که قطع شسسد با خیال راحت روی صسسندلی نشسسسسست ...حاال دیگر می
توانست با خیالی آسوده به کارهایش برسد  ..گوشی را برداشت و شماره خانه
ی پدری علیرضا را گرفت  ...با شنیدن صدای ملیحه خانم گفت:
 سالم مامان جان ..ملیحه خانم که این روزها این دخترک مهربان و زیبا را بیشسستر می شسسناخت
جواب داد:
 سالم عروس قشنگم  ..خسته نباشی...ممنون ...راستی مامان ؟-جانم؟
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خیالم راحت باشه حاج بابا کیکو می گیره ؟آره مادر تو به کارت برس  ...سر راه میریم می گیریم و میاییم ..نفسسسش را به آسسسودگی بیرون داد و همان طور که گونه هایش سسسرخ شسسده بود
گفت:
 فقط مامان به مامان زری نگفتم ...ملیحه که خوب زری را می شناخت گفت:
باشه عزیزم خودم دقیقه نود بهش می گم ...خودتون می دونید که ...آره مادر  ...خودتو اذیت نکن  ..می خوای بگم حاجی منو زود بیاره  ...کمکنمی خوای ؟
ته دلش شادی زاید الوصفی نشست و گفت:
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 دستتون درد نکنه تقریبا تموم شده ..ممنون فدات شم  ...خدا رو شکر بچه م به آرزوش رسید ..پیراهن زیبایی را که به تازگی علیرضسسسا برایش خریده بود پوشسسید و موهای
مواجش را به طرز زیبایی روی شانه هایش ریخت  ...علیر ضا عا شق موهای
بازش بود و هر موقع کنار هم می ن ش ستند دایم انگ شتانش میان موهای نرم و
لطیف او فرو می رفت و آن ها را به بازی می گرفت  ..از عطر یاس مادرش
قطره ای به خود زد و آرایش مالیمی کرد  ..آرایش که می کرد به قول علیرضسسا
دیوانه کننده می شد  ...دلش می خواست شب تولد او بهترین باشد  ...از اتاق
که خارج شد نگاهش را دور تا دور پ یرایی کوچک خانه چرخاند ...همه چیز
به طرز زیبایی مرتب و منظم شده بود  ...به سمت بوفه رفت و در پایینش را باز
کرد  ..جعبه کوچک کادو شسسسده را برداشسسست و نگاهش کرد  ...انگار که می
خواست از وجودش اطمینان حاصل کند  ..دوباره آن را سر جایش گ اشت و
درش را قفل کرد ......ذوق دلنشسسینی وجودش را لبریز کرده بود  ...دلش می
خواست لبخند را روی لب های همسرش ببیند  ..همسری که این روزها تمام
وجودش به او دلب سته و واب سته شده بود  ..روی میز را مرتب کرد و به سمت
آشسس زخانه رفت  ...نگاهی به غ اهای آماده شسسده انداخت و در یخچال را باز
کرد  ..راضسسی از همه چیز در آن را بسسست و نفسسسی از روی آسسسودگی کشسسید ..
لیوان های شربت را داخل سینی گ اشت  ...کم کم باید منتظر مهمانانش می
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شد  ..با صدای زنگ خانه به سمت آیفون رفت و گوشی را برداشت ..صدای
حسام را که شنید لبخند بر لبانش نشست و جواب داد:
 جونم داداشی بیایید تو...در را باز کرد و به سسسمت آشسس زخانه رفت  ...پارظ شسسربت را از یخچال بیرون
کشسسید و روی کانتر گ اشسست  ...با شسسنیدن صسسدای حاج بابا از توی راه پله ها
متع ب به سمت پ یرایی برگ شت  ...ح سام پله ها را باال دوید و با سرعت و
هی ان خود را در آغوش او ا ندا خت ...دلت نگ برادر کوچکش را محکم در
آغوش ک شید و سر و صورتش را با مهربانی خواهرانه ب*و* سه باران کرد  ..با
دیدن ملیحه خانم و حاجی لبخندی از تع ب زد و گفت:
به به خوش اومدین ...حاج بابا با مهربانی جعبه ی کیک را به طرفش گرفت و گفت:
 مبارکه بابا جان  ...اینم امانتیت...کیک را گرفت و داخل خانه شد ...
-بفرمایید خیلی خوش اومدید ...
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آن را روی میز گ اشسست و اینبار در آغوش پدرشسسوهرش فرو رفت ...حاجی با
مهربانی ب*و*سه ای بر پیشانی اش نشاند و گفت:
به خاطر این پسره خودتو تو زحمت انداختی ها ...لبخندی مهربان به روی او پاشید و گفت:
 این چه حرفیه باباجان دلمون می خواست دور هم باشیم ...ملی حه خانم و زری همز مان وارد خا نه شسسسد ند و ب عد از روب*و*سسسی با
مادر شوهرش م بور به روب*و* سی با زری هم شد  ..زری پ شت چ شمی
نازک کرد و با طلبکاری گفت:
 االن باید بفهمم تولد اون بچه ست ؟ آره ؟ ا صال سر از کارت در نمیارم ...یه کاره می خواستی تولد بگیری می گفتی زودتر  ...حاال من رفتم هول هول یه
پیرهن خریدم واسه اون بچه ...
با ناراحتی لبش را به دندان گرفت و گفت:
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 یه دفعه ای شد ...زری بی توجه به حضور برادرش به او توپید :
 آره تو گفتی و منم باورم شسسسد  ..بی اخت یار بغض گلویش را گرفت  ..ا ماحاجی با صدایی که به تشر بی شباهت نبود خواهرش را صدا زد:
 آب ی !خوبه واال همه تونم طرف این یه الف بچه اید ...ملیحه خانم که روسری اش را از سر بر می داشت گفت:
 اوا زری جون مگه چی شسده؟  ...حریر می خواسست همه رو سسورپرایز کنه...
زری با حرص گردنش را قوسی داد و هیکل درشت و گوشتالودش را روی مبل
رها کرد و گفت:
 -اره واال از کیک خریدنتون معلومه ...
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ملیحه خانم لب هایش را به طرز خاصسسی جمع کرد و نگاهش کرد  ...اما
حاجی با گفتن:
آب ی یه صسسلوات بفرسسسست  ...به این بچه هم زهر نکن  ...حاال تو هم کهاومدی کادوتو خریدی  ...دیگه چی می خوای ؟
زری با ناراحتی النگوهایش را که به تازگی خریده بود تکانی داد و گفت:
 یه جو احترام داداش  ..که خدا رو شکر تو این بشر نیست ..دیگر ملیحه خانم طاقت نیاورد جواب داد:
وا زری جون من که تا حاال از این دختر غیر مهربونی و احترام چیزی ندیدم...
س س به حریر رو کرد و گفت:
مادر یه چیکه از اون شربتت بریز بیار گلومون خشک شد ..حریر دست اچه به سمت آش زخانه رفت و گفت:
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 وای تو رو خدا ببخشید  ...االن می ریزم ...حاجی هم نه گ اشت و نه برداشت و گفت:
 بس که ماشاال این خواهر ما حواس می ذاره واسه آدم ...زری که تمام راه را غر زده بود و از د ست حریر و بی عقلی هایش کلی آ سمان
و ریسمان بافته بود گفت:
 آره واال ...خدا شانس بده ...و صسسورتش را از ناراحتی جمع کرد  ...اما جالب این جا بود که کسسسی به این
ناراحتی توجهی نکرد  ...حریر شربت های خوشرنگ را داخل لیوان ها ریخت
و به پ یرایی آورد  ..حسام مهربان جلو دوید و سینی را از او گرفت و گفت:
 آب ی تو بشین من می گیرم ...با مهربانی و محبت ذاتی که نسبت به حسام داشت رو به اوگفت:
-آب ی فدات شه ..
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خدا نکنه آب ی دشمنات فدا شن ..و زیر چ شمی نگاهی به زری انداخت  ...لب های حریر از خنده جمع شد و
سینی را به سمتش گرفت و گفت :
بیا داداش مرسی ...با دادن سینی ،حاجی پر محبت کنار دستش را نشان داد و گفت:
 بیا بشین این جا بابا ..کنار پدرشوهرش نشست و از زری پرسید:
 پس بابا کی یاد ..باز هم کنایه های زری شروع شد ..
-واال اگه ما حسین و دیدیم تو هم می بینش ...
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نگاهش را دور تا دور پ یرایی انداخت و رو به برادرش گفت:
 ببخشید داداش ها منظورم به شما نیست  ..اما حسین داره واسه این زندگیکلی می دوئه  ...این جهاز کمر حسینو خم کرده ...
تمام تن حریر خیس عرق شده بود  ...این زن همی شه و در همه حال همه چیز
را به او زهر می کرد ...نیش و ک نا یه در ذاتش بود  ..اصسسال نمی توانسسسست
خوشبختی او را ببیند  ..تحمل توجه های علیرضا و بخصوص برادرش را به او
نداشت  ...اما حاجی هم دست دور شانه های حریر انداخت و گفت:
 من که گفتم نوکر این دختر و پسرم هستم  ...حسین سخت گرفت وگرنه واالما هم راضی نبودیم ...
البت داداش اما حسین نمی خواست حرف و حدیثی باشه ...این بار ملیحه خانم میان کالم را گرفت و گفت:
 وا زری جون مگه حرفی زدیم ما  ...تو اصال امروز چته؟  ...چرا داری انقدرغر می زنی ؟

wWw.Roman4u.iR

578

حاجی زیر لب اسسستغفراللهی گفت و همین باعث شسسد زری سسسکوت کند ...
اخالق برادرش را می شناخت  ...با همین یک کالم یعنی دیگر چیزی نگو...
حریر که لیوان های شربت را جمع کرد نگاهی به ساعت انداخت  ...هنوز تا
آمدن علیر ضا وقت دا شت  ...ا سباب پ یرایی را که چید به آ ش زخانه رفت و
زیر غ ا ها را یکی یکی روشسسن کرد  ...مشسسغول شسسسسستن لیوان ها که شسسد
مادرشوهرش را کنارش دید که با مهربانی پیش دستی میوه ها را جمع کرده بود
..
 ِا...مامان چرا جمع کردید  ...هنوز تا اومدن علی خیلی مونده ...نه دیگه عزیزم ب ار کمکت کنم ...ع ب بو و برنگی راه انداختی دختر ...ملیحه خانم که هنوز از رفتار زری دلخور بود جلو آمد و نزدیک گوش او به
آرامی ادامه داد:
 از وقتی رفتیم دنبالش یه سره غر زد  ...تازه فهمیدم چرا زودتر بهش نگفتی ..اگه اینه که همون موقع که می فهمید می ذاشت کف دست اون بچه ...
سکوت حریر باعث شد برای اولین بار ملیحه خانم بگوید:
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 تو رو خدا حالل کن مادر  ..من تازه می فهمم تو توی اون خونه چی میکشیدی ...
خوا ست حرفی بزند که با صدای زنگ ،کالم در دهانش ماند  ...ملیحه خانم
لبخندی زد و گفت:
 غلط نکنم علیرضاست  ...پسر خونه ام که بود این جوری زنگ می زد ...حریر با مهربانی گونه ی ملیحه خانم را ب*و*سید و گفت:
 خود خودشه ...×××××××××
×××××××××
)پست پن اه و هفت)
در با تیکی باز شد و علیرضا موتورش را داخل حیاط برد و در جای همی شگی
اش گ اشت ..پله ها را که باال رفت با دیدن حریر که در پاگرد مقابل واحدشان
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منتظرش بود ،لب هایش به لبخندی دل یر باز شسسسد  ..موهای مواج او که با
سن اق های نقره ای به طرز زیبایی تزیین شده بود حالش را ح سابی جا آورد
..حریر با طنازی سالم کرد و علیرضا قبل از هر کاری او را به آغوش کشید ...
کاری که هرروز با ورودش به خانه ان ام میداد ...سر میان موهای او فرو برد و
همان طور که نفس عمیقی می کشید گفت:
 -به به تموم خستگیم در رفت  ...چه خبره امشب ؟

و ابرویی باال انداخت ...حریر شیرین خندید و جواب داد:
 مگه باید خبری باشه ...نه همش ته دلم میگه یه چیزی یادم رفته ...حریر روی پن ه هایش بلند شد و ب*و* سه ای به گو شه ی لب های او زد و
گفت:
 -دلم برای همه تنگ شده بود خواستم دور هم جمع بشیم...
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علیرضا مشکوک نگاهش کرد و گفت:
 الهی قربون اون دل کوچیکت بشم ...صدای دوباره ی زنگ که از داخل شنیده شد علیرضا پرسید:
 کیه؟فکر کنم بابا اومد ...پس من برم پایین در رو براش باز کنم ...باشه ...دوباره ب*و*س سه ای بر موهای او نشسساند و پله ها را یکی دوتا طی کرد و پایین
رفت  ...حریر وارد خانه شد و گفت:
 علی و بابا هم اومدن ...حاجی با مهربانی به سر تا پای عروس زیبایش نگاه کرد و گفت:
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 االن نباید لو بدیم دیگه ...ملیحه خانم با شوق جواب داد:
 به نظر منم ب اریم بعد شام ...حریر با خوشحالی گفت:
 هر چی شما بگید  ...اما فکر کنم یه بوهایی برده ...زری قوسی به گردنش داد و رو به برادر و زنش گفت:
 شما دوتا هم بچه شدیدا...ملیحه خانم اخم هایش را در هم فرو برد و با لحنی که کمی هم تهدید چاشنی
اش بود رو به او کرد و جواب داد:
 -نمی خوام زحمت این بچه هدر بره ...
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وا منظورت چیه؟وقتی قراره بعد شام بفهمه یعنی باید بعد شام بفهمه ...زری که علنا منظور او را گرفته بود مثل همیشه روی دهانش کوبید و گفت:
آ آ ...اصال من یه کلمه هم حرف نمی زنم  ...دست شما درد نکنه زن داداش ..یعنی من دهن لقم...
حاجی با کالفگی گفت:
 آب ی  ...ملیحه  ..تمومش کنید  ...االن پیداشون میشه  ...استغفرالله..حریر دسسست اچه به سسسمت آش س زخانه رفت و پارظ شسسربت را بیرون کشسسید و با
سسسرعت دو لیوان پر کرد و روی کانتر گ اشسست  ...زنگ در واحد که زده شسسد
ح سام از جاپرید و بالفا صله در را باز کرد  ...ابتدا ح سین آقا و پ شت سرش
علیرضا وارد خانه شدند  ...با رفتارهای زری از کرده اش پشیمان شده بود ...
کاش به همان تولد دو نفره رضسسایت داده بود .حداقل دیگر این همه نگرانی و
اسسسترس نمی کشسسید  ...اما خب علیرضسسا مهمانی دور همی را خیلی دوسسست
دا شت و حریر هم دلش می خوا ست تولد او باب میلش با شد ...علیر ضا به
سسسمت مهمانان رفت و شسسروع به خوش و بش کرد  ..او هم به سسسمت پدرش
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رفت و در میان آغوش او فرو رفت  ...دلش می خواست تمام خوشی هایش را
با بهترین ک سانش تق سیم کند  ..نگاه خندان ح سام و پدرش را به دنیایی نمی
داد  ...حسین با مهربانی ب*و*سه ای بر پیشانی او زد و گفت:
 بابا جان خودتو خسته کردیا ؟لبخندی از مهر به روی او پاشید و گفت:
این چه حرفیه بابا خوشحال میشیم ..زری که تحمل دیدن محبت های حسین را نداشت با لحنی حرصی گفت:
 حسین یه آبی به دست و صورتت بزن  ...معلومه حسابی خسته ای ..اما کالم حسین مثل خن ری زهر آلود بر سینه اش نشست:
 نه اتفاقا وقتی فهمیدم خونه داماد و دخترم دعوتم خستگی از تنم در رفت ...زری انگ شتانش را در هم قفل کرد و سرجایش ن ش ست  ..علیر ضا که متوجه
رنگ نگاه او شده بود جلو آمد و کنار او نشست و گفت:
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الهی قربونت برم عمه  ..چه خبرا؟زری پشت چشمی نازک کرد و جواب داد:
 خبرا که پیش شماست  ...حاال فهمیدم واسه چی هر روز هفته سراغمو میگرفتی  ...اما حاال هفته ای یه بار هم یاد عمه ت نمی افتی ..
علیرضا بلند زیر خنده زد و گفت:
 ِا ...عمه خ التم نده دیگه ..به خدا وقت نمی کنم ..زری با عشوه ای قهرگونه گفت:
اره واال ...من نمی دونم اون موقع چرا سسسر و تهتو می زدن داشسستی به عمه تسر می زدی!
علیرضا با مهربانی دست دور شانه های او انداخت و گفت:
 -به خدا نوکرتم عمه  ..دیگه خودت که در جریان بودی ..
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همزمان حریر لیوان شربت را مقابل او گرفت  ..زری پیش د ستی کرد و لیوان
را برداشت و گفت:
شربتتو بخور ...چه قدر زیر آفتاب وایمیسی که انقدر رنگت سیاه شده ...علیرضسسا همان طور که لیوان را از زری می گرفت با لبخند به حریر نگاه کرد و
گفت:
دستت درد نکنه ...و رو به زری ادامه داد:
 عمه حاال جلوی خانممون ضایعمون نکنی نمیشه ..زری دستش را تکانی داد و گفت:
وا خیلی دلشم بخواد  ...سفید سفید صد تومن  ..سرخ و سفید صد تومن ..حاال که رسید به سبزه هر چی بگی می ارزه...
علیرضا این بار بلندتر زیر خنده زد و گفت:
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 تا دو دقیقه ی پیش که سیاه بودم ..جمع زیر خنده زدند  ..حسین از دستشویی بیرون آمد و گفت:
ایشاال همیشه به خنده و شادی ..حریر جلو رفت و سینی شربت را مقابلش گرفت و گفت:
 بفرمایید بابا  ..بخورید که می خوام شام بکشم...حسین همان طور که لیوان شربت را برمی داشت با صدایی آرام گفت:
 دلم برای دست پختت تنگ شده ...حریر نگاه پر مهرش را به او دوخت و با شوق گفت :
براتون فسن ونم گ اشتم ..حسین قدر شناسانه به دخترش نگاهی کرد و لیوان شربت را سر کشید ...
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××××××××
م شغول آماده کردن غ اها بود که علیرضا وارد آ ش زخانه شد و کنارش ای ستاد
نفس در سسسینه اش حبس شسسد  ...علیرضسسا نگاهی به جمع مهمانان انداخت
وقتی دید کسی متوجه شان نیست ،کنار گوش او زمزمه کرد:
 حریرم...حریر به نرمی به سمتش چرخید و جواب داد :
 جانم...یه دقیقه میایی تو اتاق ..برای چی؟کارت دارم ...او که به خوبی علیرضا را می شناخت گفت:
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 بیا این ظرفا رو ببر دیگه باید شامو بکشم ..حریر خانم...برو علی دیر شد  ...دیگه حنات پیشم رنگی نداره ...علیرضا لبخندی خبیثانه زد و گفت:
 باالخره که مهمونا میرن و اون موقع من می دونم و تو ...حریر هم با بدجنسی شانه اش را باال انداخت و گفت:
 فعال که نرفتن  ...برو دیگه دیر شد ...حریر خانم گ ر پوست به دباو خونه میفته ...حریر تهدیدوار گفت:
 علی !علیرضا سرخوش دست هایش را به نشانه تسلیم باال برد و گفت:

589
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 باشه چشم  ..صبر می کنم  ..مگه چاره ای هم دارم ..×××××
سفره که جمع شد همه به غیر از زری شروع به تعریف از سلیقه و دست خت او
کردند  ...حسسسام و علیرضسسا تمام مدت کنارش بودند و برای شسسسسستن و جمع
کردن ظرف ها یاری اش دادند  ...استکان ها را داخل سینی چید و چای خوش
رنگ دم کشیده را داخل آن ها ریخت...علیرضا را صدا زد و گفت:
علی آقا  ..میشه بیایی این سینی رو ببری ...علی که مشغول پ یرایی دوباره بود گفت:
 چشم االن میام ...علی که سسسینی چای را برد  ،کیک را آرام از یخچال بیرون کشسسید و به سسسرعت
شمع ها را روی آن گ اشت  ...با فندک آش زخانه شمع ها را به سرعت روشن
کرد و با برداشسستن کیک زیبایی که به شسسکل قلبی بزر و سسسرخ رنگ بود از
آ ش زخانه بیرون زد  ..علیرضا پشتش به او بود ومشغول تعارف کردن چای ...
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همه به یکباره شروع به د ست زدن کرد ند و آوای تولدت مبارک سر دادند ...
علیرضا متع ب به عقب برگشت و بادیدن حریر کیک به دست هاج و واج در
جایش باقی ماند  ...حریر که از پس روشسسنایی شسسمع ها چهره ای رویایی به
خود گرفته بود با لحنی دوست داشتنی لب زد:
 تولدت مبارک ...علیرضا مسگ نگاه او سینی را روی میز گ اشت و به سمت او رفت  ...مقابلش
ایستاد و با دهانی که ازحیرت باز مانده بود گفت:
 تو امشب چی کار کردی حریر؟!حریر کیک را به طرفش گرفت و پر از هی ان گفت:
 دوست داشتم یه بارم که شده من غافلگیرت کنم ...خیلی خوب بود  ...همش می گم چرا نمی ذاری بر م سسسمت یخچال  ..نگویه خبراییه ..
ملیحه خانم گفت:
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 مامان جان تولدت مبارک ...علیرضا که هنوز به نوعی شوک زده بود خندید و گفت:
 همه تون می دونستید نه؟زری لبش را ک کرد و زیر لب غرید:
 همش بچه بازیه ..اما هیچکس به او توجهی نکرد و حسین با خنده گفت:
 مثال قرار بود سورپرایز بشی دیگه..×××××××××
آخرین ب شقاب را داخل کابینت گ ا شت که د ست های علیر ضا دور کمرش
حلقه شد و گفت:
 -گفته بودم که گ ر پوست به دباو خونه می افته ،نگفته بودم ؟

حر یری به عطر یاس

593

با مظلومیت سرش را تکانی داد و گفت:
اوهوم..علیر ضا د ست هایش را زیر زانوهای او انداخت و از جا بلندش کرد  ...حریر
جیغ خفیفی کشسسید و برای نیفتادن دسسست هایش را محکم دور گردن او حلقه
کرد  ...علیرضا ب*و*سه ای محکم و طوالنی کنار گوشش گ اشت و گفت:
 می دونی امشب بهترین شب عمرم بود ؟حریر چشسسمان زیبایش را در حدقه چرخاند و مات نگاه او شسسد ...علیرضسسا از
آش زخانه بیرون زد و گفت:
 امشب می خوام یه چیزی ازت درخواست کنم...و آرام میان پ یرایی او را روی زمین گ اشسست ...چشسسمان حریر منتظر نگاهش
کرد  ...علیرضا سرش را در کنار گوش او برد و زمزمه کرد:
 -با من می ر*ق*صی ؟

wWw.Roman4u.iR

594

تازه حریر متوجه صسسدای مالیم آهنگ شسسد  ...علیرضسسا را هیچ وقت آن قدر
رمانتیک ندیده بود  ...قلبش ریتمی تند گرفت  ...او هم دلش می خواسسسست
همان جا در آغوش او بر*ق* صد  ..سرش را آرام باال و پایین کرد و د ستش را
روی شانه های او گ ا شت ...علیرضا محکم و مردانه د ستانش را دور کمر او
حلقه کرد و گفت:
 می خوام از شب تولدم سو استفاده کنم ..لبخند پر مهری بر لبهای حریر نشست  ..علیرضا ادامه داد:
 شب عرو سیمون دلم می خواست باهات بر*ق*صم  ...اما خ الت کشیدم..
ف ضای خانه بعد از آن مهمانی دل یر ،ب سیار رمانتیک شده بود  ...با صدای
مالیم و ریتمیک آهنگ ،حریر سسسرش را بر سسسینه ی او گ اشسسست  ...ع ب
آرامشی داشت ...علیرضا ب*و*سه ای بر موهایش زد و گفت:
 نمی دونم چه جوری ازت تشسسکر کنم ...چه جوری بگم ممنونتم که خانمخو نه م شسسسدی  .بهترین تو لد عمرم بود  ..بهترین کادوی عمرمو گرفتم...
ممنونتم...
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حریر آرام سرش را از روی سینه ی او بلند کرد و گفت:
منم ازت ممنونم که با تمام بدیام کنارم موندی  ...مر سی که هیچ وقت عقبنکشیدی ...
علیرضا خم شد و ب*و*سه ای گرم روی لب های او کاشت و گفت:
 هنوز یادم نرفته که چه جوری بهت گفتم بیا اتاق کارت دارم نیومدی  ...امااالن هر چی جیغ و دادم کنی فایده نداره ...
و بی درنگ او را به آغوش کشید و به سمت اتاق خواب برد  ..حریر مشتی نرم
به سینه ی او کوبید و گفت:
 ای بدجنس بازم گولم زدی ..این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
پست پن اه و هشت)
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بی نفس از اتاق بیرون زد ..نف سش باال نمی آمد و جایی میان سینه اش راه گم
کرده بود  ...بی اختیار انگ شتانش را روی سینه اش گ ا شت و ف شرد  ..دلش
می خوا ست هر چه سریعتر از آن جا دور شود اما به طرز غریبی چ شمانش
سیاهی رفت و درد بدی را در شقیقه هایش اح ساس کرد  .ناگزیر تکیه اش را
به دیوار داد و پلک هایش را روی هم گ ا شت ....انگار یک چیز سنگین روی
سینه اش گ اشته بودند  .چرا انقدر نفس کشیدن برایش سخت شده بود؟! ...
با صدای نازک زن چشم هایش را بی رمق باز کرد و نگاهش را به چهره ی بزک
شده او دوخت ...
آقا خوبید ؟خوب بود؟!!! گی و منگ نگاهش کرد ...درد پیچکی شسسد و تک تک سسسلول
هایش را در نوردید  ...زن با لحنی نگران گفت:
 بهتره یه کم بشینید ..از این جور حال و هوا زیاد دیده بود ...دهانش خ شک و بدمزه شده بود ...تنه
اش را از دیوار کند و بی توجه به دهان باز زن از مطب بیرون زد  ...صسسداها در
سرش فریاد می ک شیدند  "...نهایت یک سال"  ...ع صیان زده و دیوانه وار از پله
پایین دوید ...میان پیاده رو که ایسسستاد هیچ چیز را به خاطر نمی آورد  ...ک ا
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بود ؟ آن جا چه می کرد؟ انگار فراموشسسی گرفته بود که چیزی را به خاطر نمی
آورد ..مسسسیر پیاده رو به سسسمت پایین شسسروع به دویدن کرد  .فقط یک چیز در
پس زمینه ی سسسرش باال و پایین می شسسد" باید ع له کنی"  ...با تنه ای مردی
کمی تلو تلو خورد و در جایش ای ستاد  ..گی و گنگ به اطرافش نگری ست ...
پیاده بود!!!  ...موتورش را ک ا گ ا شته بود ؟! به عقب برگ شت ...نگاه گی ش
رابه خیابان دوخت...آن جا چه می کرد؟ نفس پر از دردش را با بدبختی بیرون
داد و ناامید و درمانده تمام م سیر آمده را بازگ شت  ...مقابل ساختمان کلینیک
موتورش را قفل و زن یر شسسده پیدا کرد ...درسسست مثل کسسسی که فراموشسسی
مقطعی گرفته باشسسد به موتورش نگاه کرد ...دسسستش را عاجزانه روی سسسرش
گ ا شت ...تک کلمات دکتر مثل پتکی بر سرش کوبیده می شد  ..انگار دنیا
بر سرش آوار شده بود  ..لبه ی جدول در کنار موتورش چندک زد و با بیچارگی
تمام هق زد ...شانه هایش می لرزید و او خالی نمیشد  ...باورش سخت بود و
در کتش نمی رفت به یکباره دنیای زیبا و شیرینش خراب شده با شد ..باورش
نمیشد عمر خوشبختی اش این اندازه کوتاه باشد!  ...همین چند روز پیش کنار
حریر اح ساس برترین مرد روی زمین را دا شت و حاال در ست این جا با برگه
ای که مثل سسسند مرگش بود عاجزترین مرد دنیا شسسده بود  ...برگه ای که تمام
مدت میان انگشتانش مچاله شده بود و حسش نمی کرد ..انگشتانش را بیشتر
به هم فشرد و غرید" آشغال لعنتی " صدای پزشک در گوشش پیچید "فرصتت
کوتاهه  ..راه درمان ه ست اما متا سفانه هزینه اش باالست و ری سک شم خیلی
زیاده  ...بهترین کار و کمترین ریسسسک رو می تونم بهت توصسسیه کنم اگه می
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تونی ببرش خارج از کشسسور  ...شسساید خیلی از همکارام این جا بتونن اون توده
رو بی خطر از سرش بیارن بیرون اما من توصیه م اینه "
مگر می شد فا صله ی خو شبختی و بدبختی به این اندازه کوتاه و کم با شد ..
نباید اجازه می داد حریر چیزی از این ماجرا بفهمد...
د ستش را مقابل دهانش گ ا شت  ...داغان و سرگ شته ا شک هایش روی گونه
هایش فرو می ریخت  ...خدایا تاوان چه ا شتباهی را می داد ؟چه خبطی کرده
بود که این م ازاتش بود ؟ دستی بر شانه اش نشست ..
داداش چیزی شده؟سرش را بلند کرد و م ستا صل نگاهش را به مرد جوان مقابلش دوخت  ...مرد
زجری که در مردمک چشمانش نشسته بود را به وضوع دید و گفت:
 داداش کاری از من ساخته است؟بغض مثل یک توده سسسخت و سسسهمگین راه گلویش را بسسسته بود  ...کاری از
دسسست هیچ کس سسساخته نبود  ...دسسستش را به نشسسانه ممنونم تکان داد و از جا
بلند شد و به سمت موتورش رفت  ...مرد کمی نگاهش کرد و بی حرف راهش
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را کشسسید و رفت  ...گاهی سسسکوت بهترین التیام دهنده بود  ...روی موتورش
نشست و آن را روشن کرد  ...دلش می خواست قبل از حریر بمیرد  ...محکم
و پر قدرت پایش را روی هندل گ ا شت و محکم آنرا را زیر پایش ف شار داد ...
موتور با قدرت رو شن شد و وارد خیابان شد  ...سرعتش باال بود و لحظه به
لحظه باال تر می رفت  ...باد شالق وار سر و صورتش را مورد آماج خود قرار
داده بود  ...دلش فریاد می خواست  ...با سرعتی غیر م از از میان دو اتومبیل
ویراژ داد و همزمان از ته دل فریاد کشید ...
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ...نفس می گرفت و بلندتر از قبل فریاد می کشسسید ...فریادهای بی وقفه ای که
روع آزرده اش را کمی سبک می کرد ...صورتش خیس از اشک بود اما دست
خودش نبود باید قبل از رفتن به خانه درونش را از آن همه غم خالی می کرد
...
پست پن اه و نه)
وارد گاراژ شد و موتورش را کنار دیوار انتهای آن پارک کرد  ..ح سن به محض
دیدنش به سسسمتش رفت تا مثل همیشسسه سسسالمی کند و علت تاخیرش را جویا
شود  ...اما چشمان سرخ و چهره ی ملتهبش باعث شد بگوید:
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 داداش چه خبر شده ؟ چرا انقدر داغونی ؟مگر نه این که مرد گریه نمی کرد  ...اما د ست خودش نبود و فقط و فقط دلش
گریه می خوا ست  ...انگار فریاد ها هم تاثیری ندا شت و دلش لحظه به لحظه
سنگین تر شده بود  ...با صدایی که در اثر فریاد هایش کلفت و خش دار شده
بود جواب داد:
 حسن بدبخت شدم ...انگار با همین کالم تمام قوایش را ازدسسست داد و همان جا بیگ دیوار چمباتمه
زد ..سرش را میان دست هایش گرفت و دوباره شانه هایش لرزید  ...حسن با
رنگ و رویی پریده گفت:
 خدا اون روز و نیاره  ...بابا درست حرف بزن ببینم ُ ...مردم از دلواپسی ...سرش را تکان داد و با صدایی که می لرزید گفت:
تاوان کدوم بدی رو دارم می دم ...من که همیشسسه حواسسسم به همه چی بود ..چه *ن*ا*هی کردم که خدا داره این جور ع ابم میده ...
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سسس س انگار طاقت از کف داد که از جا برخاسسست و کف دسسستش را به دیوار
کوبید و گفت:
 خدا این دردو میدادی به خودم  ..به خودت قسسسم اگه دم می زدم ...خداتمومش کن ...تحملش برام سخته ...
انگشتانش دوباره پر درد مشت شد و محکم بر پیشانی اش نشست ...حسن
گی و سردرگم نگاهش می کرد ...علیر ضا از چه سخن می گفت؟ چند روز
بود او را در خود و کالفه می دید اما امروز این کوه خروشسسسان نشسسسان از درد
عمیقی می داد  ...علیر ضا گر گرفته دو دکمه باالی لبا سش را باز کرد و نف سی
عمیق کشید  ...سینه اش به شدت می سوخت و ذق ذق می کرد  ..کم نبود آن
همه فریاد که از سسسر جنون کشسسیده بود  ..حسسسن دسسستش را روی شسسانه ی او
گ اشت و مردانه گفت:
 داداش یه کم آروم بگیر ب ار ببینم چه خاکی به سرمون شده ...علیرضا چشمان سرخش را به او دوخت و گفت:
 آروم بگیرم؟ آ خه چه جوری ؟ دلم داره آتیش می گیره ...دارم می سسسوزمحسن  ...همش سه ماه نیست  ...ای خداااااااااااا....

wWw.Roman4u.iR

602

حسن کالفه دستش را گرفت و گفت:
 ای بابا دیوونم کردی  ...بگو چی شده آخه؟درمانده و مسسستاصسسل به دیوار تکیه زد و پن ه هایش را میان موهایش فرو برد و
پر از بغض و عاجزانه نالید:
خدا می خواد حریرمو ازم بگیره  ...می فهمی حریر منو ...حسسسن هاج و واج نگاهش می کرد که علیرضسسا ن واگونه انگار که با خودش
صحبت می کرد ادامه داد:
چند روز بود که سرش یه کم گی می رفت  ...ضعف داشت ...اون شب بهمگفت بریم آزمایش  ...هر دوتامون خوشسسحال بودیم  ...فکر می کردم دارم بابا
می شم  ...صبحش بردمش آزمای شگاه  ...آزمایش داد  ...قرار بود جواب شو بعد
از ظهر بدن ..خودم رفتم  ...اسسسم حریر رو که گفتم زنه برگه جوابو در آورد و
دسسستم داد و گفت مثل این که دکتر آزمایشسسگاه می خواد با خودتون حرف بزنه
 ...رفتم پیشش  ...یه خانم دکتری بود  ..نگاه آزمایش کرد و گفت باید خانمت
یه بار دیگه آزمایشش رو تمدید کنه ...گفتم واسه چی؟ یه نگاه به چشمام کرد
و گفت یه کم مشسسکوکه  ...منم از همه جا بی خبر گفتم مگه جوابش مثبت
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نی ست؟  ...نگام کرد و با شک گفت نه پ سرم  ...دیگه ر سما هنگ کرده بودم
...نمی فهمیدم چی میگه ...حالمو که دید گفت بشسسین تا بهت بگم فقط باید
خیلی محکم با شی  ..دهنم خ شک شده بود به خدا  ...نمی دون ستم چی می
خواد بگه  ..لباشو تر کرد و گفت خانمت مشکوک به سرطانه ...
آخرین کالم همزمان شد با پایان تحملش  ...دوباره شانه هایش لرزید و مقطع
نفس کشید اما تکه تکه ادامه داد:
 خدا با حریر من؟ آخه چرا؟من می خوام بمیرم  ...من از این زندگی سیرم ..یه هفته ست این حرفا گوله شده تو گلوم ...یه هفته ست فقط دارم با خودت
راز و نیاز می کنم  ...خفه شدم بس که جلوی حریر خندیدم و دردمو تو خودم
خفه کردم ...ببین  ..این جا رو ببین ...
حسن با چشمانی به اشک نشسته به او نگریست که دستش را نشانش می داد
 ...میان انگ شت ا شاره و ش ستش کبود شده بود  ...در این شب ها هربار که
حس می کرد تاب و تحمل از دست می دهد ،به گوشه ای پناه برده بود و میان
بند دو انگشسستش را محکم به دندان گرفته بود  ...باید فریاد هایش را همان جا
خفه می کرد  ...نمی گ اشست حریر چیزی بفهمد  ...حسسن پر درد صسدایش
زد:
-داداش  ...یعنی من الیق نبودم دردتو بهم بگی ؟
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 با خودم عهد کردم حریر چیزیش نباشسسسه حرف نمی زنم  ...تو خودم خفهمیشم اما حرف نمی زنم ...اما خدا نگام نکرد  ...می فهمی  ...بابا منم آدمم...
صدای گوشی همراهش او را از جا پراند  ..با پشت دست چشمان خیسش را
پاک کرد و گفت:
حسن ،حریره...حسن مستاصل گفت :
جواب نده ...نگران میشه ...گوشی رو بده دست من می گم رفتی بیرون ؟-باشه  ...بگو خودش زنگ می زنه ..
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با آن صدای گرفته توان حرف زدن ندا شت  ..ح سن گو شی را گرفت و پا سگ
داد:
 الو ؟حریر با شنیدن صدای شخص دیگری مردد گفت:
 ببخشید فکر کنم اشتباه گرفتم ..اما حسن آرام جواب داد:
 نه آب ی درست گرفتید ..آخه ..داش علی بیرونه  ..گوشسسیش تو گاراژ جا مونده  ..بیاد می گم تماس بگیرهباهاتون ..
بی اختیار دست اچه شده بود  ...اما حریر با آسودگی جواب داد:
 -اوه ببخشید  ...ممنون جواب دادید ...
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اومدن میگم زنگ بزنن...اومم حالش خوبه ؟آره ...رفته دنبال لوازم  ...چشم اومد میگم حتما تماس بگیره ..تماس را که قطع کرد نفسش را محکم بیرون داد و گفت:
اوف ...علی قدرشناسانه دستش را به شانه ی او زد و گفت:
دستت درد نکنه داداش ...××××××××××××××
اینبار شماره ی مریم را گرفت و منتظر شد تا تماس برقرار گردد...پس از چند
بوق مریم با نشاط جواب داد :
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 به به حریر خانم ...سالم خوبی ؟سالم به روی ماهت...ممنون فدات شم ...دستش را روی سرش گ اشت  ..دوباره همان ضعف و همان سرگی ه  ...آب
دهانش را قورت داد و پرسید:
 چه خبر ؟خبرا که پیش شماست مامان کوچولو ...انگشتش بی اختیار روی شقیقه اش نشست و ناراحتی جواب داد:
 منفی بود ..مریم غر زد:
 -ای بی عرضه  ...دست و پای یه بچه درست کردنم نداشتی ؟
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لبخند محوی زد و گفت:
 بهتر حاال زود بود واسه مون ..مریم خندید و به شوخی گفت:
 عروس بلد نیست بر*ق*صه می گه اتاق ک ه ..حریر هم بی رمق خندید  ..مریم متوجه حس و حال او شد و گفت:
 وا چرا انقدر بی حالی ؟همون ضعفه ست  ...سرگی ه هام بیشتر شده ..دکتر رفتی ?

-آره دکتر رفتیم ..

608
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چی گفت؟هیچی گفت بدنت ضعیفه  ..باید تقویت بشی  ...کلی داروی تقویتی داد ...وا یه آزمایشی چیزی ؟نترس بابا علی بیچاره م کرده ...تو این چند روز از آزمایش گرفته تا سسسی تیاسکن منو برده  ...اما دکترا گفتن هیچیت نیست  ...فقط بدنت ضعیفه  ..باید
تقویت بشی ...
خب این که خوبه  ..خدا رو شکر ..آره اما این پسره دیوونه م کرده  ...نمی دونم چرا انقدر تو فکره  ...مریم؟جانم...میگم نکنه به خاطر بچه س ؟وا دیوونه شدی ..-آخه از وقتی فهمیده بچه ای در کار نیست یه کم رفته تو خودش ...
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نه بابا فکر نمی کنم  ...دیوونه حتما نگران حالته ...اون که آره  ...تو این چند روز از خواب و خوراک افتاده..نترس بابا این شوهرت زیادی عاشقه ...اه  ..اه..هر دو با هم زیر خنده زدند  ..خدا را شکر حرف های مریم کمی آرامش کرده
بود  ...نمی دانست چرا وقتی چهره ی متفکر علیرضا را می دید دلش هری فرو
می ریخت  ...همین دیش سب که علیرضسسا او را به طرز غریبی محکم در آغوش
ک شیده و ب*و* سیده بود حس خا صی دا شت  ..ب*و* سه های علیر ضا هم
فرق کرده بود ...
پست شصت)
برس را نرم وآرام روی موهایش لغزاند و از داخل آینه به چهره ی رنگ پریده
خود نگریست ..در همین یک هفته آن قدر بارها و بارها دچار ضعف شده بود
که زیر چشمانش گود افتاده بود  ...تحمل دیدن این چهره زرد و نزار را نداشت
 ..بی اختیار دستش را جلو برد و رژ لب صورتی خوشرنگش را برداشت و روی
لب هایش کشید  ...دلش می خواست مثل همان روزهای اول زندگی عشق و
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عالقه را در چشمان علیرضا ببیند  ..اما چند شب بود که علیرضا مرد همیشگی
اش نبود  ...دایم در فکر بود و نگاهش را از او می دزدید ...این باز رژگونه اش
را بردا شت و گونه های سفید و بی رنگش را رنگین ساخت  ..اما باز افکارش
به سمت علیر ضا و رفتارهای اخیرش ک شیده شد ...دی شب دقایق طوالنی در
دستشویی گیر کرده بود و وقتی بیرون آمده بود رنگ چشمانش سرخ شده بود
 ...با یاد آوری بی حوصسسلگی ب عد از آن و زود به رختخواب رفتنش ترس
وجودش را پر کرد  ...بارها از مردانی شسسنیده بود که بعد از ازدواج به سسسمت
اعتیاد کشیده می شوند  ..شاید این همه ضعف و نزار بودنش علیرضا را از او
بی زار و دلخسسسته کرده بود  ...مژهای بلندش را برهم زد و نگاه دیگری به خود
انداخت ...درد بدی در سسسرش پیچید و بی اختیار دسسستش را روی سسسرش
گ اشسست  ...دردها روز به روز بیشسستر و بیشسستر می شسسد  ...نگران به گوشسسی
همراهش خیره شد از تماس علیر ضا خبری ن شده بود  ...عالیم بی توجهی او
روز به روز بیشسستر می شسسسد و همین ق لب کوچک حریر را به تالطم وا می
داشسست ...از صسسبح منتظر تماس علیرضسسا بود و دریغ از یک تماس کوتاه...
دستش را روی قلبش گ اشت و با ضعف با خودش گفت:
 علی چی شده؟ چرا دیگه نمی تونم غرق اون چشمای مردونه ت بشم ...چراهمش داری ازم فرار می کنی ؟
دلش که لرزید ،بی اختیار اشک چشمانش سرازیر شد  ...دست خودش نبود
خبر از بیماری هولناکی که وجودش را ثانیه به ثانیه در برمی گرفت نداشسست.
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نمی دانسسست علیرضسسا در چه حال بدی دسسست و پا می زند  ...از روی پاتختی
مقابل آینه سر خورد و پشتش را به دیوار چسباند  ...ضعف بدی وجودش را پر
کرده بود و این اشسسک ها و نگرانی ها بیشسستر حالش را دگرگون می سسساخت ...
سرش را تکیه داد و بی رمق پلک هایش را بر هم گ اشت.
×××××××××××
موتورش را بی حوصله داخل حیاط آورد و مثل همی شه گوشه ای پارک کرد ...
نگاهش به سسسمت باال کشسسیده شسسد و با دیدن چراو های خاموش خانه دلش
هری فرو ریخت  ....هول و دست اچه پله ها را باال دوید  ...ترس تمام وجودش
را پر کرده بود  ...ع ب احمقی بود  ..حریر را با آن حال و روز خراب به امان
خدا سسس رده بود و برای خود ش غنبرک گرفته بود  ...با دسسستانی لرزان کلید را
داخل قفل چرخاند و در را باز کرد  ...فضسسای خانه در سسسکوت و تاریکی فرو
رفته بود  ...به سرعت کلید برق را زد و بالفا صله خانه در رو شنایی غرق شد
 ...نگاهش را دور تا دور پ یرایی چرخاند اما از حریر خبری نبود  ...به سمت
آش زخانه نگاهی انداخت باز هم نشانی از حضور حریر نیافت ...گاز خاموش
بود و حریر مثل همیشه غ ایی بار نگ اشته بود  ...قلبش بی امان در سینه اش
می کوفت و هزار فکر ناجور به سسسمت مغزش ه وم آورده بود  ...هراسسسان به
سمت اتاق خواب رفت و درش را باز کرد  ...نوری که از پ یرایی به داخل اتاق
تابید کمی روشسسنایی به آن جا بخشسسید اما تخت خالی نفس را در سسسینه اش
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حبس کرد ...حریر آن جا هم نبود  ...خواسسسست به عقب برگردد که با دیدن
ج سم مچاله شده ی او در فا صله ی بین دیوار و دراور ،قلبش برای دقایقی از
ضسسربان ایسسستاد  ...بی نفس جلو رفت و مقابل دخترک زیبا رو زانو زد ...نگاه
تر سیده اش را به ج سم کوچک او دوخت  ...قف سه ی سینه اش که آرام باال و
پایین می شد نشان از خوابی عمیق می داد  ...این بار نفسی به آسودگی کشید
و د ست هایش را جلو برد و دخترک را به آغوش ک شید  ...سر حریر نرم و آرام
روی سینه اش نشست ...خدایا این دختر جانش بود  ...مگر نه این که بی جان
میمرد؟
نگاهش مسسسگ چهره ی ظریف و زیبای او شسسده بود ...لب های خوش فرم و
صورتی رنگ حریر به طرز اغواگرانه ای بر هم خورد و زمزمه کرد:
 علی؟نفس های ملتهبش را به صورت او پاشید و جواب داد:
 جانم !سرش را بیشتر روی سینه علی جا داد و گفت:
-خیلی دوستت دارم ...
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دخترک دا شت با لحن آرامش بخ شش دلبری می کرد ...علیر ضا لبه ی تخت
نشسسسسست  ...چشسسمان زیبای حریر هنوز بسسسته بود  ...سسسرش را پایین آورد و
ب*و*سه ای داو روی پلک های بسته او نشاند و گفت:
 خواب چه موقع ست خانم خانما ؟ نمی خوای بیدار شی ..حریر به نرمی پلک هایش را از هم گشود  ...چشمانش همچون یاقوتی زیبا در
حدقه درخشسسید  ...لب های علیرضسسا تکانی خورد و احسسسنتی نثار خالق این
دختر زیبا رو کرد  ...به والله حریر امشسسب قصسسد جانش را کرده بود  ...ت ش
های قلبش آنچنان طوفانی شسسده بود که اگر جا داشسست سسسد سسسینه اش را می
شسکافت و بیرون می زد  ...برای لحظاتی آن چه بر او در این چند روز گ شسته
بود را به دست فراموشی س رد ...دلش نمی خواست به بیماری حریر فکر کند
 ...دلش فرار می خواست  ...کاش می شد دست حریر را بگیرد و به جایی پناه
ببرد که نام و اثری از آن بیماری نباشد  ...حاضر بود نیمی از عمرش را می داد
و به خوشبختی ماه های گ شته بر می گشت ...کاش یک راهی بود  ...توان از
دسسست دادن دخترک میان آغوشسسش را نداشسست  ..حاضسسر بود هر چه دارد اما
دوباره حریر را سالم و قبراق ببیند  ...حریر غر زد:
 -علی دیگه دوسم نداری نه؟
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ابروهای علی با شیطنت همیشگی باال پرید و با لبخند جواب داد:
 معلومه که ندارم ...چ شمان حریر پر از هراس خیره او شد  .اما علیرضا محکم او را به خود ف شرد
و گفت:
 دو ست دا شتن چیه دختر من دیوونه تم  ...جونم به جونت بنده ...کاش میشد یه اسم جدید واسه تمام حسایی که نسبت به تو دارم پیدا می کردم .عشق،
دوست داشتن ،اینا برای حسی که بهت دارم خیلی کمه  ..خیلی کم !
لب های حریر به لبخندی نرم و شیرین باز شد و گفت:
این چند روز خیلی بد گ شت  ...همش حوا ست یه جای دیگه بود  ...علیبهم بگو تو چته ؟
من غلط بکنم حواسم جای دیگه باشه  ...اینا همش بهتونه  ...علی همین جاقول می ده بهت همه جوره کنارته  ...دختر تو جون منی  ...من ازدواج با تو رو
که یه محال غیر ممکن بود ممکن کردم  ...تو مال منی  ...نفس منی  ...این
قلب از روزی که تو رو دیده  ...فقط تو رو خواسته ...
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حریر با شسسوق تک تک کلمات دلنشسسین او را می بلعید  ...نگاه ها در هم قفل
شد  ...علیر ضا با تمام وجود او را به خود ف شرد و مهربان و پر مهر او را غرق
ب*و*سه ساخت...
××××××××××××
پست شصت و یک )
جام را برداشت و یک بار دیگر نگاهش را به هیاهوی مقابلش دوخت  ..پایه ی
آن را باال گرفت و جام شی شه ای مقابل چ شمانش قرار گرفت  ..اینبار نگاهش
را از پشسست مایع قرمزنگ به تصسسویر رو به رو دوخت  ..تصسسویری قرمز رنگ
همچون سرخی خون  ..پوزخندی بر لبانش نقش گرفت و لبه ی جام را به لب
هایش نزدیک کرد و جرعه ای از آن را نوشید  ...د ستی بر شانه اش ن ش ست و
نگاه مست او را به سمت خود کشاند:
بسه دیگه  ...پاشو که وقت عشقو و حاله ...ناصر جامی را که از سر شب چندین بار پر و خالی شده بود را از میان انگشتان
او بیرون کشید و روی میز گ اشت ...پارتی شبانه ای که مثل همیشه در ویالی
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لواسانش برگزار شده بود باز هم پر بود از دختران و پسران القیدی که بی تفکر
و تامل و فقط برای گ راندن وقتی به بطالت ،پا به آن جا می گ اشسستند ...
جوانانی که شساید هیچ انگیزه ای برای درسست زندگی کردن نداشستند و به قول
خیلی از آن ها باید پول های باد آورده ی پدرانشان را در جایی خرج می کردند
...
از جا بلند شد اما سرش گی ی رفت و بی اختیار تلو تلویی خورد  ...درد بدی
از شقیقه هایش جان گرفت و داخل مردمک چ شمانش کوبید  ...دهانش مزه
ی بد و تلخی داشسست ،درسسست مثل رویاهایی که به تلخی می زد  ...ناصسسر
بازویش را گرفت و گفت:
 بازم زیاده روی کردی  ...مگه شسسب نمی خوای بری خونه ؟ می خوای بازمزنت زنگ بزنه و هر چی از دهنش درمیاد نثارمون کنه ...
آریا یک دسسستش را داخل جیبش فرو برد و همان طور که تلو تلو می زد و به
سمت جوانان در هم لولیده می رفت انگشتش را تکان داد و رو به او گفت:
 -گور باباش  ...می فهمی گور باباش ..
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داخل جمع که شسسد دخترکی با پیراهنی اندامی و کوتاه به سسسرعت خود را به او
رساند و با وجود صدای زیاد همان طور که سعی می کرد صدایش را به گوش
او برساند گفت:
 خوش اومدی عشقی ..نی شخندی روی لب های او ن ش ست و خود را به دخترک چ سباند ...چهره ی
دخترک زیر خرواری از آرایش زیبا و عروسسسکی بود ..این ا بهترین نقطه برای
فرامو شی بود ...د ستش کمی با خ شونت دور کمر دختر حلقه زد ...چ شمان
درشت و خوشرنگ دخترک بی پروا خیره به چ شمانش شد و همزمان روحش
را به پرواز در آورد و به سمت چشمان حریر کشاند ..انگار حالش خوب بود ..
اصسسال هر چیزی که او را به یاد حریر می انداخت حالش را خوب می کرد ...
انگشت شستش باال آمد و روی گونه های دخترک نشست  ...حریر آن جا بود
میان آغوشسسش  ...دخترک مردمک چشسسمانش را در حدقه غلتی داد و با عشسسوه
گفت:
 خوش تیپ خیلی داغونی ها!بی اراده لب زد :
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 حریر ..حاال ف ضای داخل سالن را آهنگی آرام و رمانتیک پر کرده بود ..دخترک با لبی
ک شده گفت:
جونم ...آریا ابرویی باال داد و گفت:
 خیلی دلم برات تنگ شده بود ...دختر دسسستش را زیر موهای مواج و شسرابی اش برد و با حالتی که می دانسسست
بسیار تاثیر گ ار است آن ها را روی شانه هایش ریخت و گفت:
 منم همین طور عزیزم ..آریا نگاه عاشقانه اش را به او دوخت و گفت:
 خوب شد که برگشتی ...با ناز جواب داد:
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اومدم که باهات باشم ...دختر راه به دام انداختن را خوب بلد بود  ...چه اشکالی داشت ساعتی خود را
جای حریری که نمی شسسناخت جا می زد  ...اصسسال برایش مگر توفیری هم
داشت ،خودش باشد یا زنی که نمی شناخت ؟! اما زیاد دیده بود از این دست
مردان که در عالم مستی او را جای زنی که دوست داشتند به اشتباه می گرفتند
...آریا سسسرش را کنار گوش او و میان موهایش فرو برد و همان طور که گردن
برهنه اش را می ب*و*سید زمزمه کرد:
خیلی دوستت دارم ..دختر کنار گوشش اغواگرانه زمزمه کرد:
منم همین طور عزیزم ...و دست مرد جوان را گرفت و از میان جمعیت بیرون کشید و به سمت پله های
طبقه باال کشاند ...
×××××××
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انگشتان آریا نرم و آرام روی کمرش باال و پایین می شد و با اشتیاق لب هایش
را به بازی گرفته بود  ..ساعت ها او را پاییده بود  ..این مرد پولدار که خیلی ها
قصد شکارش را داشتند اول و آخر شکار امروز خودش بود  ...تا خود را به او
برساند و در آغوشش جای بگیرد تنها به یک چیز فکر کرده بود  ...پول! ...
دیگر این همخوابی ها برایش سسسخت و آزار دهنده نبود  ...دیگر مثل گ شسسته
بعد از هر بار هم آغوشسسی با مردان رنگ به رنگ به گر یه نمی افتاد  ...به قول
دوستش پوست کلفت شده بود  ...ع ب کثافتی شده بود  ...آریا با چشمانی
مست و ال قید نگاهش کرد و زمزمه کرد :
خیلی دوستت دارم  ...پیشم می مونی؟شراره لبش را به دندان گرفت و گفت:
اوهوم منم همین طور عزیزم ..این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
اما به یک باره رنگ نگاه آریا تغییر کرد ...
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سیلی های مکررش روی صورت دخترک او را بی حال و بی رمق کرده بود ...
سر و صدای بیرون نمی گ اشت صدای جیغ های شراره به گوش کسی برسد
...دختر زیر د ست و پای او راه فراری ندا شت  ...مردک دیوانه شده بود و او را
میان مشت و لگدهایش گرفته بود  ...دست های آریا در جنونی غیر عادی دور
گلوی دخترک حلقه زد و گفت:
می کشسسمت  ...تو کثافت رفتی با اون پسسسره ی هیچی ندار  ...حاال اومدیمیگی دوسم داری ...
دخترک جیغی کشید و خرخر کنان نالید:
 ولم کن ...دیوونه  ..آشغال روانی ...ولم کن ...اما آریا محکم توی صورتش کوبید و گفت:
 آره من آشغالم  ..روانی ام  ..اما دوست داشتم .. ...خون همزمان از بینی و کنار لب دختر راه گرفت ...تمام صورتش از آن همه
سیلی که خورده بود بی حس شده و کنار چ شمش سرخ و ملتهب شده بود
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...رسما به غلط کردن افتاده بود  ..مردک اولش خوب پیش رفته بود  ...معاشقه
ای نرم و آرام  ...بارها دوسسستت دارم را تکرار کرده بود و دختر هم در جواب با
زیرکی پاسسسگ داده بود  ...اما آریا به یکباره دیوانه شسسسده بود  ..همزمان با هر
سیلی فریاد می زد :
 نه دوسسسم نداری  ..تو اون پسسسره ی یه ال قبا رو به من ترجیح دادی  ...گفتیدیگه نمی خوای منو ببینی ...
به ن*ف*س ن*ف*س افتاده بود  .شراره بی حال زیر د ستانش د ست و پا می
زد اما قادر به فرار از زیر چنگالهای قوی او نبود ...ضسسربه ها فرود می آمد که
در باز شد و نا صر هرا سان و د ست اچه روی تخت پرید و او را محکم به عقب
کشسسید  ...دخترک با صسسورتی خونین و مالین خود را به زحمت در خود مچاله
کرد و نالید  ...ناصر نگاهی تاسف بار به او انداخت و سرش داد کشید :
 پاشو برو بیرون  ...چی گفتی که دیوونه شد ؟دختر دردمند و ناالن مالفه را به سمت خود ک شید و دور تن عریانش پیچید و
خود را از تخت پایین کشید  ...بدنش می لرزید و در اثر ضربه هایی که خورده
بود ج سمش یارای ای ستادن ندا شت ...لب هایش چند بار باز و ب سته شد اما
صدایی از حن ره اش بیرون نیامد  ...آریا مثل پلنگی زخمی نگاه خشمگینش
را به او دوخته بود و ن*ف*س ن*ف*س می زد ...اشکهای دخترک سرازیر شد
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و بی حرف و وحشسستزده همان طور که تند تند لباس هایش را از گوشسسه و کنار
جمع می کرد ،از اتاق بیرون دوید ...
ناصر رو به او گفت:
 پسر چی کار کردی داشتی دختره رو می کشتی ...آریا که انگار در این عالم نبود گفت:
 بریم خونه  ...حریر منتظره ..ناصر نگاه عاقل اندر سفیهی به او کرد و گفت:
 روانت داغونه ها  ...پاشو بریمپست شصت و دو)
انگ شتانش را درهم قفل کرده بود و از شی شه ی دکان کوچک پدرش به بیرون
خیره شده بود  ..دکانی که هنوز مثل قدیم ها کوچک و د ست نخورده بود  ..از
آن دکان هایی که بوی نا می داد و آدمی را به خیلی قدیم ها می برد  ...دکانی
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که روزی خانه ی شان را نرم نرمک در می آورد و اجازه نمی داد پدرش د ست
جلوی هر کس و ناکس دراز نکند  ...دکانی که کلی اعتبار پ شتش خوابیده بود
و پر از برکت بود ..کوچک اما با صفا بود  ...حاجی از پشت دخل بیرون آمد و
کنارش روی یکی از همان صندلی های قدیمی که سال ها داخل مغازه اش بود
نشست  ..دست هایش را روی شانه ی علیرضا گ اشت و با مهربانی همیشگی
اش پرسید:
 چی شده بابا جان ؟ این چه حال و روزیه ..گره ای کور راه گلویش را بسسسته بود و اجازه نمی داد حرف بزند  ..اصسسال چه
طور می گفت؟ ...می گفت درد بدی وجودش را پر کرده اسسست؟ ..می گفت
خیلی زودتر از حریر مرده اسسست؟  ...حریر آن قدر برایش مهم بود که حرفش
رابزند  ...آن قدر مهم بود که با تمام وجود برای زنده نگه داشسستنش تالش کند
 ...حاضر بود همه چیزش را بدهد اما حریر را از دست ندهد ...
علی ،بابا ؟این جور بابا صدا کردنش یعنی حمایت ..یعنی پشتوانه...یعنی تنها نیستی ...
 -بابا می تونی برام ضامن بشی ...
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ابروهای حاجی باال پرید و پرسید:
 ک ا؟با صدایی که از بغض گرفته و خش دار شده بود جواب داد:
بانک سر محل  ...بابا به اعتبارت وام می دن ...وام می خوای چی کار پسر ؟چشمان سرخ علیرضا پر آب شد  ...چرا این روزها ان قدر دل نازک شده بود ؟
حاجی با نگرانی پرسید:
 علی می گی یا نه ؟ جون به سر شدم بابا جان ...نفسش را با صدا بیرون داد  ...نباید مقابل پدرش آن قدر آشفته می نمود  ..اما
پدرش همی شه کمکش بود  ...شاید راهی ن شانش می داد که به عقل خودش
نرسیده بود  ...دست حاجی شانه اش را فشرد...
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بگو بابا جان!باالخره باید دردش را با یکی تقسسسیم می کرد وگرنه زیر فشسسسار این همه بار
کمرش می شسسکسسست ...غصسسه حریر داشسست داغانش می کرد  ..مگر چه قدر
گن ایش دا شت؟  ...ا صال همین ا شک ها که در برابرش مقاومت می کرد و
گاه به گاه سسسر ریز می شسسد  ،خودش نشسسان از کم آوردن بود ...لب هایش به
زحمت باز شد و گفت:
 حریر مریضسسه  ..دیروز برای آخرین بار هر چی عکس و اسسسکن بود برای یهدکتر که خیلی تعریف شو می کردن بردم  ...گفتم شاید اون دوتای اولی در ست
تشسسخیص ندادن ...اما این آخری دیگه آب پاکی رو ریخت رو دسسستم  ...بابا
حریرم شش ماه بیشتر زنده نیست ...
با هر بار یادآوری انگار کسی به قلبش چنگ می کشید  ...بغضی که نگه داشته
بود و مردانه در برابرش مقاومت کرده بود شک ست و به هق هق افتاد  ..حاجی
ناباور و با دهانی باز نگاهش می کرد  ...این چه شانس و اقبالی بود که پ سر و
عروسسسش داشسستند  ...چرا هنوز یک آب خوش از گلویشسسان پایین نرفته ،باید
دچار چنین مشگلی بشوند  ..گلویش خشک شده بود اما به زحمت ادامه داد:
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 هیچکی نمی دونه ..اصسسال به کی می تونم بگم  ...به خودش ؟ آره بابا ! ..بهکی بگم به باباش ؟ به داداشش ؟ خدایا دارم دیوونه میشم  ...دارم جون می دم
بابا  ...خدا داره چی کار می کنه با من ؟ هنگم بابا هنگ ...عقلم کار نمی کنه
و مشتش را محکم میان کف دستش کوبید و ادامه داد:
 بابا چاره اش فقط پوله  ..دکترش گفت اگه زودتر درمون ب شه یه راه ه ست ..اما میگه خیلی زود  ..نباید فرصتو از دست بدیم ..
حاجی سسسکوت کرده و فکر می کرد  ...مگر نه این که هر چه داشسسست برای
پسسسرش بود  ..علیرضسسا را خوب می شسسناخت نبود حریر یعنی از دسسست دادن
فرزندش و او این را نمی خواست ..
–می برمش خارج  ...عملش این جا ریسسسکه  ..نمی تونم بابا  ...باید زودتر
کاراشو بکنم  ...بابا باید وام بگیرم...
خونه رو بفروشم کارت راه می افته ؟این همه مرام و معرفت را باور نداشسست  ..از خدا پنهان نبود که خودش هم به
این مو ضوع فکر کرده بود اما دلش نمی خوا ست پدر و مادرش را سر پیری با
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خودخواهی آواره کند  ..چه باید می گفت ؟ حریر را چه می کرد؟ حسسسین آقا
هم می توانسسست کمک کند اما با آن قلب ضسسعیف نمی دانسسست توان مقاومت
داشسست یا نه  ..زری آن قدر کولی بود که اگر می فهمید از ترس کمک حسسسین
آقا قائله ای به راه می انداخت و همه را خبر دار می کرد ..نمی خواست به هیچ
وجه حریر چیزی از بیماری اش بفهمد ..تا همه چیز را راسسست و ریسسست نمی
کرد  ،تا دلش قرص نمی شد نمی گ ا شت حریرش چیزی بفهمد  ..هر لحظه
که سر دردها ه وم می آوردند علیرضا دیوانه می شد  ..باید زودتر همه چیز را
درست می کرد  ..حاجی دوباره تکرار کرد :
 جواب ندادی بابا ؟قربونتون برم  ..اما اگه خونه رو ب ارید واسه فروش همه می فهممن چی شده ..نمی خوام فعال کسی خبر دار بشه مخصوصا حریر  ..بابا نمی خوام روحیه
اشسسو از دسسست بده  ...این مریضسسی همین جوری هم اسسسمش ترسسسناکه  ..اگه
بفهمه با این حالش داغون تر میشسسه  ..دکتر می گفت روحیه خیلی شسسرطه ..
حاضرم روزی صدبار بمیرم اما حریر نفهمه که چی شده ..
پس بهش چی گفتی ؟شرمنده نگاهش را از چهره ی پدرش گرفت و به کف زمین دوخت و گفت:

wWw.Roman4u.iR

630

 دروو گفتم..م بور شدم  ..گفتم دکتر گفته یه نوع میگرنه  ..باید تحمل کنی ...سر درد و سرگی ه داره  ...بابا اگه بفهمه توموره خودشو می بازه ...
حاجی با چشمانی که از نگرانی دو دو می زد پرسید:
فردا مدارکتو بیار بریم بانک  ...حاج یدالله رو می شسسناسسسی ؟ پسسسرش اون اکار می کنه بریم ببینیم چی میشه  ..اما وام گرفتنم به همین راحتی ها نیست ..
زمان می بره  ...من که می گم رو فروش خونه فکر کنیم ...
نه بابا ب ار فردا بریم ببینیم چی می گن...اگه نشسسد خونه رو می ذارم بنگاه  ..بعد یر به یر می کنیم ..نگران نشسسو نمیذاریم کسسسی بفهمه  ..حسسسین قلبش داغونه اگه بفهمه بدتر میشسسه  ..خودمون
حلش می کنیم  ...باشه پسر؟
نفسی از آسودگی کشید  ..انگار با تقسیم دردش کمی سبک شده بود  ..حرف
ها مردانه بود و مردانه حل می شسسد  .نگاه خسسسته اش را به پدرش دوخت ...
حاجی هر دو شانه ی او را گرفت و محکم فشار داد و گفت:
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 حاال باز خدا رو شسسکر کن همینم داریم  ..حریر برام خیلی عزیزه  ..نگراننباش درستش می کنیم ..
ممنونم بابا ..و خود را میان بازوهای قوی پدرش رها کرد  ...خدا را شکر که پدرش پ شتش
بود ...
پست شصت و سه )
زری سبزی ها ی خیس کرده را ازتوی لگن بیرون کشید و آب کثیف و گل آلود
آن را داخل باغچه ریخت و دوباره به سسسمت حوض برگشسست...همزمان حریر
بعد از عق زدن های پی در پی از دستشویی کوچک حیاط بیرون آمد و با رنگ
و رویی پریده لب تخت زیر درخت توت ن ش ست  ...ضعف تمام وجودش را
پر کرده بود و تمام وجودش می لرزید ...نگاه زری روی صسسورت او چرخید و
گفت:
 من که مطمئنم تو حامله ای  ...آزمایش دادی؟حریر با لب هایی که بعد از آن سرگی ه های صبحگاهی و عق زدن های زیاد
بی رنگ شده بود زمزمه کرد:
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دکتر گفت حامله نیسسستم  ...اما حالم خیلی بد میشسسسه صسسبح ها  ...گفتضعیفی  ..تقویتی نوشت ..
زری توپید :
 دق دادی بچه مو  ...اصسسال رنگ به روش نمونده  ،بس که نگرانه ...فردا اونآزمایشسسو بیار  ..معصسسومه خانم دختر نازاشسسو برد پیش یکی از این دکتر باال
شهری ها می گفت داروش افاقه کرده بچه دار شده ...
کنایه و طعنه های زری هیچ وقت تمامی نداشسسست  ..حاال هم مطمئنا انگ
نازایی به او می زد و عق زدن هایش را به پای نازهای زنانه می نوشسست  ..نگاه
حریر بی جان و یگ زده به او دوخته شد و زیر زبانی گفت:
 آخه ... آخه نداره  ..این کارا ماله زناسسسست  ..اون بچه رم دخالت نده  ..بریم ببینیمچی میگه  ..مرد همین که خرج خونه بیاره و نون شسسبتو بده کار دیگه ای بلد
نیست  ..اصال بهش حرفی نزن  ..بریم ببینیم این دکتره چی میگه ،بعد ...
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مخالفت بیشتر یعنی شنیدن طعنه های بیشتر  ...باشه ای زیر لب زمزمه کرد و
از کنار زری گ شسست  ..خودش هم دلش می خواسسست مطمئن شسسود  ...حال
بدش  ،پیش روی بیماری و چ شمان همی شه نگران علیرضا و رفتارهای ضد و
نقیضش ،مصممش می کرد تا پیشنهاد زری را قبول کند  ...شاید هم او راست
می گفت یک دکتر دیگر که ضسسرر نداشسست  ...قبل از این که پا به داخل خانه
بگ ارد گفت:
 مامان ؟چرا این قدر دلش یک جانم از سسسوی زری می خواسسست  ..این روزها ع یب
دلش هوای مادرش را کرده بود  ..با ید به علی می گ فت تا اور ا برای دیدن
مادرش ببرد  ..اما با چیه ای که زری نثارش کرد دل بی قرارش سرکوب شد ...
میگم شما نوبت بگیر وقتشو بگو ..باشسسه برو تو یه لقمه ب ار دهنت  ..االن اون بچه از سسسر کار بیاد ببینه حالتوفکر می کنه شکن ه ت کردیم ..
و شروع به غر زدن کرد :
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دختره مثل میت شده  ..شانس اون بچه ست به خدا  ..حاال م همش پی دواو دکتر ..
بی حرف داخل خانه شسسد و به سسسمت آشسس زخانه رفت  ...بغض نشسسسسسته در
گلویش را قورت داد و نفس عمیقی ک شید ...منتظر ح سام بود تا از مدرسه باز
گردد  ..صبح که از خواب بیدار شد آن قدر آشفته و بی حال بود که دلش نمی
خواست در خانه بماند  ..به علیرضا زنگ زد و گفت که به خانه پدرش می رود
 ..علیرضسسسا که آن روز کلی کار داشسسست و باید دنبال کارهای وام می رفت
سرسری جواب داد ه بود :
 حریر همین جوری راه نیفتی بری ها  ...یه آژانس بگیر  ..رسیدی تک بزن ..من جایی ام  ..خودم بهت زنگ می زنم...
بی توجهی های علیر ضا دیوانه اش کرده بود  ...دایم بیرون خانه بود و م شغول
و درگیر بود  ..از سویی وقتی هم به خانه می آمد بیشتر سکوت می کرد و شب
از خستگی زود به رختخواب می رفت  ...دیگر از آن همه عاشقانه ها ی بکر و
ناب اوایل عروسی شان خبری نبود  ...این بی حالی و ضعف های بی ح ساب
و کتاب هم بی شتر او را بی حو صله و رن ور کرده بود  ..حو صله ی پخت و پز
نداشت و بیشتر مواقع خواب بود  ...زیر چشمانش به شدت گود رفته و حلقه
ی سیاهی زیر چشمانش نقش بسته بود  ...به سمت سفره ی روی میز رفت و
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گوشسسه ی آن را باز کرد  ..تکه ای نان برداشسست و خالی در دهانش گ اشسست ..
طعم دهانش تلگ و گس شسسسده بود  ...روزها بود که با خوردن آن همه دارو ی
تقویتی هیچ تغییری نکرده بود و به جای بهتر شسسسدن پس ر فت کرده بود ..
گوشی همراهش که زنگ خورد از افکار پریشانش بیرون آمد و به سمت کیفش
رفت  ..گوشی را بیرون ک شید و با دیدن نام علیرضا لبخند بی جان و کمرنگی
بر لبانش نشست  ..تماس را برقرار کرد  ..علیرضا بی هیچ سالم و علیکی فقط
پرسید:
 رسیدی حریر ؟بی اختیار بق کرد و بغض گره خورده در گلویش راه نفسسسش را بسسست  ...تمام
صورتش سوزن سوزن می شد و درد بدی در سرش پیچید  ..از میان سر و صدا
علیرضا بلندتر پرسید:
حریر چی شد چرا جواب نمی دی؟فقط توانست لب بزند :
-رسیدم.
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و تماس را قطع کرد  ...اشک هایی که از صبح پشت سد چشمانش تلنبار شده
بود بی امان باریدن گرفت ...زانوهایش توان از دسسسست داد و همان جا روی
زمین ن ش ست  ..از رسیدنش بیش از چهار ساعت می گ شت و تازه علیرضا
زنگ زده بود ...اصال به نظرش رنگ صدای علیرضا هم فرق کرده بود  ...افکار
بد و کریهی به سسسمت مغزش ه وم آوردند و مثل خوره به جانش افتادند ...
علیرضا ی این روزها ،مرد روزهای اول زندگی اش نبود  ...انگشتان سرد و یگ
زده اش روی پیشانی اش نشست  ...زندگی اش دستخوش طوفانی شده بود که
داشت همه چیز را به نابودی می کشاند...
×××××××
پشت دستش را به پیشانی کشید و با وجود هوایی که رو به خنکا می رفت دانه
های درشسست عرق نشسسسسسته بر پیشسسانی اش را پاک کرد  ..خیالش که از حریر
راحت شد به سمت باجه رفت و پرسید:
 آقا چی شد تونستید پیداش کنید؟-واال هر چی زنگ می زنم جواب نمی ده  ...می خوای برو فردا بیا ..
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بی اختیار نگاهش به سمت پدرش که روی چند صندلی آن ور تر ن ش سته بود
کشیده شد و خ الت زده گفت:
 آخه از صبح بابامو دنبال خودم کشوندم  ...نمیشه شما کارای اولیه شو ان امبدی تا آقای سبحانی هم بیاد ...
صندوق دار بانک نگاهی به او انداخت و بی تفاوت گفت:
 شسسما اول باید هماهنگ می کردی بعد پدرتو می کشسسوندی این جا  ...حاالب ار یه بار دیگه تماس بگیرم ببینم چی میشه ..
علیرضا کالفه و بی قرار به عقب رفت و نفسش را با تمام قوا بیرون داد...حاجی
با دیدن ابروهای درهمش از جا بلند شد و گفت :
بیا یه دقیقه بشین ...دستش را پشت گردن دردناکش کشید و همان طور که آن را می مالید گفت:
 بابا وقت تنگه  ...چی کار کنم  ...ها ؟اینم از شانس مزخرف منه ...حاجی امیدوارانه شانه اش را فشاری داد و گفت:
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 پسر یه کم صبر کن ایشاال پیداش میشه ..از شسسانس آن ها بود که امروز آقای سسسبحانی پسسسر حاج یدالله هم سسسرکارش
حاضر نشده بود و هر چه همکارش زنگ می زد گوشی اش را جواب نمی داد
 ...بی حوصله تر از قبل زیر لب غرید:
 مرتیکه معلوم نیست کدوم گوری رفته که جواب تلفنشم نمی ده ..حاجی ضربه ای به پشتش زد وصبورانه گفت:
 اون جوری نگو بابا معلوم نیست شاید اونم گرفتار شده ...کف دستانش را روی صورتش گ اشت و آهی از ته دل کشید ..کی می شد از
این کاب*و*س دردناک بیدار شود ..حریرش را سالم و سرحال ببیند و نفسی
از روی آسودگی خیال بکشد  ..کاش می شد همه را خواب دیده باشد ...
××××××××
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حسام کنارش نشسته بود و دستهایش را دور شکمش حلقه کرده و سرش را بر
شانه های او تکیه داده بود  ..لبخند بی اجازه روی لب های حریر نشسته بود ..
اویی که از صبح هر جا تنها می شد ا شک هایش سرازیر می شد  .سرش را
کمی به سمت بازویش چرخاند و ب*و*سه ای از مهر بر سر برادر کوچکترش
نشاند  ...حسام سرش را از بازوی او جدا کرد و گفت:
آب ی ؟جانم ؟یه کم باهام حساب کار می کنی ؟آره چرا که نه  ..برو دفتر کتابتو بیار ...زری که مشغول پختن شام شب بود از همان جا صدا زد :
 حریر علیرضا نگفت ساعت چند میاد ؟این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
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اصسسال مگر با او حرف زده بود ؟ دلش ع یب گرفته بود  ..علیرضسسا حتی زنگ
نزده بود تا ببیند چرا دلخور شده است ..هوا رو به تاریکی می رفت و حریر هر
چه منتظر شسسده بود علیرضسسا زنگ نزده بود .دیگر مطمئن بود که جایگاه اولیه
اش را پیش او از دسسست داده اسسست  ...جایگاهی که بیشسستر از چند ماه نبود ...
سرش را تکانی داد و گفت:
 مثل همیشه  ..ساعت ده ..دلش نمی خواسسست زری از روابط شسسان خبر دار شسسود  ..حداقل در این زمینه
مطمئن بود علیرضا هم با او موافق است  ..حسام که دفتر ریاضی اش را مقابل
چشمانش گرفت از فکر علیرضا بیرون آمد و گفت:
 بده ببینم  ..درس چندین؟تازه درس دومه...مهربان به چهره ی برادرش نگاه کرد و گفت :
 -خب حاال تا علی و بابا نیومدن بیا یه کم تمرین کنیم ..
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باشه آب ی خوشگلم ..××××××
زنگ در که به صسسدا در آمد نفسسسش را به نرمی بیرون داد  ...پدرش با مهربانی
نگاهش کرد و گفت:
 اینم از علی  ...دیدی گفتم مشغوله کاره  ...پاشو برو که شوهرت خسته ست..
زری گردنی تکان داد و گفت:
 یه کم از اون سگرمه هاتم باز کنی بد نیست  ..بچه خسته از سر کار میاد یااخم می کنی یا عق می زنی ..
صدای پدرش محکم و قاطع غرید:
 بس کن خانم  ..دخالت نکن ..-وا چه دخالتی ؟
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از جا بلند شد  ...درد بدی در سرش نشست  ..اما با بستن پلک هایش اجازه
پیشروی به حال بدش نداد  ..با طمانینه به سمت آیفون رفت و آن را برداشت .
صسسدای موتور علی را که شسسنید منتظر نشسسد و کلید در را زد  ...صسسدای موتور
علیرضا در حیاط پیچید  ...نمی خواست پدرش از دلخوری اش خبر دار شود
 ...از خانه خارج شد و وارد حیاط شد  ..علیرضا خسته وبی حوصله موتورش
را گوشه ای پارک کرد و با دیدنش لبخند نصف نیمه ای زد و گفت:
 اگه شام خوردی برو حاضر شو ماشین بگیرم بریم خونه  ..خیلی خسته م ..حوصله ی موندن ندارم ..موتور رو می ذارم این جا ...
باز بغض لعنتی که از صبح گلویش را گرفته بود راه نفسش را بست  ..چرا نمی
توانست ب رسد ک ا بودی ؟ چه می کردی ؟ اصال چه مرگت است که مرا نمی
بینی؟
جوابی که نداد علیرضا بی حوصله تر از دقایقی پیش گفت:
 واسه چی وایستادی زود باش دیگه ..ا شک تا پ شت چ شمانش دوید  ..علیرضا با سردردی که از صبح گریبانش را
گرفته بود گفت:
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 حریر خانم من خیلی خسسسته م  ..فقط میام تو ،با بابا و عمه یه احوال پرسسسیمی کنم تو هم وسایلتو جمع کن ..
با شه ای زیر لب گفت و به سمت خانه رفت ...علیر ضا حتی ا شک هایش را
هم ندیده بود  ...علیرضا پشت سرش راه افتاد و گفت:
زود باشی ها ..چشمانش از زور سردرد در حال ترکیدن بود  ..از صبح آن قدر به خاطر آن وام
کوفتی دویده و حرص خورده بود که حاال با تمام گرسسنگی اشستهایی هم برای
خوردن نداشسست  ..صسسبری که تمام شسسده بود و او را به جان صسسندوق دار بانک
انداخته بود به خدا که دست خودش نبود ...
×××××××
وارد خانه که شدند بی حرف چادر از سر برداشت و به سمت آش زخانه رفت
 ..بغض گیر کرده در گلویش اجازه حرف زدن را به او نداده بود  ..در طول راه
علیرضسسا هم فقط به یک خوبی؟ اکتفا کرده بود و او هم با تکان دادن سسسرش
جواب داده بود ...در مخیله اش هم نمی گن ید این همه سردی ..انگار زندگی
گرم و تابستانی اش به یک باره به زمستانی سرد و یگ زده تبدیل شده بود  ..آب

wWw.Roman4u.iR

644

دهانش را به سختی فرو داد و کتری را از روی گاز بردا شت و به سمت ظرف
شویی رفت  .علیر ضا هم در را پ شت سرش قفل کرد و به سمت آ ش زخانه
رفت  ..در یخچال را باز کرد و پارظ آب را بردا شت و یک لیوان آب ریخت ...
سردرد بیچاره اش کرده بود .انگار تا یک مسکن نمی خورد سرش که مثل بازار
مسگرها شده بود آرام نمی گرفت ..
حریر چای نمی خورم  ،یه مسکن بهم بده ..حریر کتری را میان ظرفشسسویی رها کرد و به سسسمت کابینت چرخید و سسسبد
داروها را بیرون کشسسید  ..بسسسته قرص را بیرون کشسسید و به سسسمتش گرفت ...
علیرضا بی آن که نگاهش کند قرص را از داخل جلدش بیرون کشید و با لیوان
آبی که در دسسستش بود راهی گلویش کرد ..اما همزمان نگاهش به دخترک بی
رنگ و رو ی مقابلش افتاد  ..دیدن این چهره ی زرد و نزار کاب*و*س شسسب و
روزش شسسسده بود  ..نمی دانسسسست چرا امروز وقتی در بانک مشسسغول نزاع با
صندوق دار بود فقط یک صدا در پس زمینه سرش فریاد می ک شید "فکر می
کنی با کار تو اون گاراژ می تونی این دختر رو خوشسسبخت کنی؟ حریرو بده به
من  ..دنیا رو به پاش می ریزم"
بی اراده انگشسستانش جلو رفت و روی گونه های نرم و بیش از حد سسسفید حریر
گ اشت و گفت:
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 کاش ان قدر خود خواه نبودم  ..خیلی احمق بودم نه؟ کاش می تونسسستمبرگردم عقب  ...حریر منو ببخش ..
و قبل از آن که کالمی از دهان حریر بیرون بیاید از آش زخانه بیرون زد ..

پست شصت و چهار)
نفس در سسسینه اش حبس شسسد  ..معنی حرفهای علیرضسسا را نفهمیده بود  ..به
دنبالش روان شسسد و با صسسدایی که هیچ رمقی در آن دیده نمی شسسد ،صسسدایش
کرد:
 علی ؟علیرضسسا بی کالم برگشسست  ...نگاهش پر بود از شسسرمسسساری  ...خ الت می
کشید ؟ از چه ؟ از بی پولی اش ؟از این که آن جا ایستاده بود و با آن همه ادعا
کاری از دستش ساخته نبود ؟ درد بدی توی سرش نشست  ...اگر حریر را به
خاطر این چیزها از دسسست می داد چه ؟ کاش راهی بود  ...کاش وامش امروز
جور شده بود...
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حریر گامی به جلو بردا شت  ...حاال فا صله ی شان به یک قدم رسیده بود ...
هرم نفس های علیرضا روی صورتش نشست ...گرم شد  ..این همه نزدیکی را
با تمام وجود می خواست  ...دوبار صدایش زد ...
علی ؟با مهربانی جواب داد :
جانم !پشیمون شدی نه ؟آری پ شیمان شده بود  ..اگر راه برگ شتی بود بر می گ شت و حریر را به د ستان
نادم آریا می سسس رد  ...چشسسمانش گویای همه چیز بود که اشسسک های حریر
سسسرازیر شسسد؟ حریر فاصسسله ی بینشسسان را پر کرد و با دسسستان ظریفش یقه ی
لباسسسش را گرفت  ...چرا اشسسک هایش بند نمی آمدند ؟ چرا این قدر زبون و
حقیر شده بود  ..باز تکرار کرد:
 -آره؟ چرا بهم نمی گی چی شده ؟
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علی درمانده نف سش را بیرون داد و بی اراده د ستانش دور کمر او حلقه شد ...
سر در گوش او فرو برد و با تمام وجود نفس ک شید و نفس ک شید  ..این دختر
جان می داد به تن بی روع و مرده اش ...
من غلط بکنم بخوام پشیمون بشم ...صسسورت حریر مقابل چشسسمانش قرار گرفت و دانه ای درشسست از گوشسسه ی
چشماش غلتید و روی لب هایش نشست .
بهم دروو نگو  ...چی شسسسده؟ دکتر اون روز بهت چی گفت که از من دلزدهشدی ؟
دلزده؟! چشمان علیرضا از تع ب گرد شد  ..انگشتش را روی لب های خیس
او کشید و گفت:
 شر ور نگو!اگه شرو وره ...تو چرا دیگه علیرضا یی که می شناختم نیستی ؟-بس کن حریر  ..یه کم درگیرم  ..کارام پیچیده ..
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لب های حریر جمع شسسد و خود را از آغوش او بیرون کشسسید  ..دروو را خیلی
راحت از چشمان او می خواند  ...بغض کرده ادامه داد:
 باالخره می فهمم ...و به سسسمت اتاق خوابشسسان راه افتاد  ...علیرضسسا درمانده پشسست سسسرش رفت و
بازویش را گرفت :
 وایسا بهت می گم ...و او را به سمت خود چرخاند و همان طور که محکم میان آغوش خود نگه می
داشت گفت:
 یه کم مشسسکل مالی پیدا کردم  ...یعنی چه جوری بگم بابام پیدا کرده ...حواسسسم چند روزه به اونه  ...ببخشسسید  ...می دونم این بی پولی اول از همه تو
رو اذیت می کنه  ...اما نمی دونم چی کار کنم ...
حریر نگاهش را باال کشید و گفت:
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 پس چرا بهم نگفتی ؟ حال و روزتو ببین  ..چه جوری بهت بگم وقتی خودت انقدر بهم ریخته ای ...حریر خیلی بده بی پولی ...
حریر که کمی احساس آسودگی می کرد گفت:
 طالهای منم هست  ..کمه  ..اما هست ...ن ار حاج بابا غصه بخوره ..علیرضا چشمان پر مهرش را به او دوخت و گفت :
 خیلی مهربونی دختر ..و در دل با خود گفت "همینه که حاج بابا می خواد به خاطرت خونه اشسسو
بفروشه " ..
سرش را آرام پایین آورد و ب*و*سه ای بر کن لبان او زد و گفت:
 -می دونی چه قدر دلم برات تنگ شده ؟
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این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
حریر با ل ت ب*و*سه اش را جواب داد و گفت:
 امروز خیلی از دستت دلخور بودم  ...اصال نفهمیدی ...لب های علیرضا با شیطنت باز شد و گفت:
گله گیت به سرم عرو سی پ سرم  ..االن خودم درب ست نوکرتم تا از دلتم درنیارم بی خیالت نمی شم ..
لب های حریر بعد از مدت ها به خنده ای باز شد و گفت:
 آهان االن دلخوری من حل میشه یا تو ..ای نامرد حاال چشم نداری ببینی این وسط یه چیزی هم گیر ما میاد ..حریر محکم خود را در آغوش او انداخت و گفت:
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 علی عاشقتم  ..همیشه همین جوری باش ..واقعا مع رت می خوام  ...خیلی بد قلق شدم نه ؟حریر چشمان زیبایش را به عادت همیشه غلتی داد و گفت -:کم نه !
من همه جوره نوکرتم ..باران ب*و*سسسسه که می گفتند همین بود  ...لب های علیرضسسسا که جز به جز
صورتش را در نوردید دل حریر قرص شد  ...را ست می گفتند که ع شق مرهم
و درمان هر دردیست ...مگر نه این که دل دیوانه اش بهانه ی او را داشت حاال
علیرضا کنارش بود با تمام عشقش..
×××××××××××××
پست شصت و پن )
ا ستکان ها را داخل سینی گ ا شت و دو چای کم رنگ ریخت  ...ظرف توت
خشسک را داخل سسینی کنار آن ها گ اشست و از آشس زخانه بیرون آمد  ...تمام
مدت صسسرف شسسام ،حاجی درفکر فرو رفته و سسسکوت کرده بود  ..ملیحه خانم
هم با توجه به ت ربه ای که داشسست سسسکوت کرده و حرفی نزده بود  ..حاجی
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روی ت خت چوبی بار یک گوشسسسه ی پ یرایی که ملی حه خانم مخصسسوص
ا ستراحت های میان روزی تدارک دیده بود دراز ک شیده و سرش را روی بالش
گ ا شته بود و پلک هایش را روی هم گ ا شته بود ...ملیحه خانم با دیدن حال
او کنارش نشست و همان طور که سینی را روی میز می گ اشت گفت:
حاجی ،االن غ ا سر دلت می مونه ها !پلک های خسته ی حاجی باز شد و جواب داد:
 یه کم خسته بودم..و از جایش بلند شد و ن ش ست و همان طور که انگ شتانش را روی فرش پهن
شده روی تخت می کشید ،زیر لب گفت:
باید باهات حرف بزنم ملیح...ملیحه خانم منتظر نگاهش کرد و حاجی ادامه داد:
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 خودت می دونی که هر چی داریم و نداریم مال علیر ضا ست  ..بس که اینبچه ن یب و ماخوذ به حیاسسست تا حاال یه بار نشسسده بعد دی لم گرفتن دسسست
جلوی من دراز کنه ...
ملیح خانم متفکر ا ستکان را از داخل سینی بردا شت و به د ست حاجی داد و
پرسید:
 چی شده حاجی چی می خوای بگی؟حاجی ا ستکان را کنار د ستش گ ا شت و همان طور که ابروهای پهن و مردانه
اش را دست می کشید گفت:
 واال خودمم نمی دونم چه جوری بگم ..چی بگم اصسسال  ..به خدا من کمآوردم جای اون بچه ..
ملیحه خانم هراسان دستش را روی دستش کوبید و گفت:
 چی شده حاجی  ..بچم طوریش شده؟-ای بابا  ..زن حاال خوبه سر شبی دیدیش .
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این بار نگاه حاجی پر از غم شد و نم اشکی بر آن نشست و ادامه داد:
اون بچه ی بی مادر مریض شده  ..اونم چه درد بدی ...ملیحه خانم متحیر پرسید :
کی رو می گی حریر؟سر حاجی پریشان تکانی خورد و گفت:
 حالم خیلی بده ملیح  ..اگه بدونی این پسسسر مثل مرو سسسر کنده چه بال بالیمی زد ...
ملیحه خانم نالید:
 چی می گی حاجی  ...درست بگو ببینم چه خاکی به سرمون شده ؟اما حاجی که انگار با خودش حرف می زد ادامه داد:
 -داغون بود  ...پریشون و بهم ریخته ...
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وا حاجی نصفه عمرم کردی ...حریر مریضه ...یه توده توی سرشه  ...سرطانیه  ..باید عمل بشه ...هزینه شخیلیه...
تک تک کلمات مثل پتکی سهمگین بر پیکر ملیحه خانم ن ش ست و با دهانی
که از تع ب هاج و واج مانده بود نالید :
 ای وای بمیرم براشسسون  ..خدا چی کار داری می کنی با ما  ..وای بیچارهحریرم  ...دختر بی مادر  ...ای وای  ..دیدم هر دفعه علی رو می بینم روز به
روز آب می ره  ...نگو داره غصه زنشو می خوره  ...خدایا ...
حاجی هم سرش را تکانی داد و گفت:
 یه موقع حرفی نزنی  ..دختره هنوز از هیچی خبر نداره ...ملیحه خانم این بار بی قرارتر روی زانوانش کوبید و گفت:
 بمیرم وا سه بچه م  ...خدا چرا ن ا شتی یه آب خوش از گلوی این بچه پایینبره  ..ای خدا چی کار کنم ..
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حاجی کالفه از مرثیه سرایی زنش کمی بلندتر از حد معمول گفت:
 خونه رو می ذارم واسه فروش ...چشسسمان ملیحه خانم برای لحظاتی کوتاه درشسسست شسسسد و با هیع بلندی به
سکسکه افتاد ...
×××××××××××
مرد از جایش بلند شسد و پشست پن ره بزر اتاق کارش ایسستاد  ...نگاهش به
ستارگان آسمان دوخته شد و دستی به چانه اش کشید  ...همزمان تقه ای به در
خورد  ...سرش را به عقب برگرداند و با همان صدای عامرانه اش گفت:
 بیا تو ..مرد قد بلند و مرتبی که مشسساورش بود داخل اتاق شسسد و با تربیت و ادبی که
خاص خودش بود گفت:
 -قربان مزاحم شدم ..
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مرد به سسسمت میز کارش رفت و همانطور که با طمانینه و آرامش می نشسسسسست
گفت:
 بگو می شنوم ...قربان خودشه ..مطمئنی ؟بله قربان تحقیق کردم ...پس بیارش  ..همین فردا ...مرد لب هایش به خنده باز شد و گفت-:چشم خیالتون راحت ..
و گامی به عقب گ اشسست تا اتاق را ترک کند اما با کالم بعدی مرد در جایش
ایستاد ...
فعال نمی خوام راه این جا رو یاد بگیره ...تا مطمئن نشسسسدم  ،چشسسم بسسستهبیاریدش...
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مرد سرش را به نشانه تایید کمی پایین آورد و گفت:
 خیالتون تخت قربان...مرد دستش را به نشانه ی "می توانی بروی" تکان داد و مرد مشاور از اتاق خارج
شد  ...دوباره از جا بلند شد و این بار به جای این که به سمت پن ره برود به
سسسمت کتابخانه ی بزرگش رفت و کتاب بزرگی را از داخل یکی از قفسسسه ها
بیرون کشید و کمی عقب ایستاد  ...قفسه ی کتابخانه به طرز جالبی کنار رفت
و داالن بزر و پهنی پ شت آن پدیدار شد  ...وارد داالن شد و م سیر راهروی
باریک آن را طی کرد ...اما هنوز ذهنش درگیر مرد جوان بود  ...وقتی به فضای
بزر و دلباز رسید نگاهش با دیدن تصویر مقابلش به لبخندی دلنشین باز شد
و برقی از نشاط در چشمانش نشست...
پست شصت و شش)
موتورش را مقابل مغازه ی گل فروشسسی پارک کرد و به سسسرعت وارد آن جا شسد
 ...دلش می خوا ست به جبران کم کاری های چند روز گ شته با شاخه گلی
زیبا حریر را خوشسسحال کند  ..از صسسبح آن قدر درگیر کارهایش بود که فقط
یکبار سسسر ظهر توانسسست به او زنگ بزند بخصسسوص که امروز حریر به خانه

حر یری به عطر یاس

659

پدری اش می رفت و تا حدودی سرگرم بود  ...مرد گل فروش رز های سرخ را
به طرز زیبایی میان تلق شی شه ای گ ا شت و به د ستش داد  ...قبل از آن که از
مغازه بیرون برود شسسماره ی خانه ی عمه اش را گرفت  ...با شسسنیدن صسسدای
حسام بالفاصله گفت:
 چه طوری حسام خان خوبی ؟قربونت داش علی ...گوشی رو میدی آب یت  ..طبق معمول جواب موبایلشو نمی ده ..و همزمان در شسسیشسسه ای مغازه را باز کرد و بیرون آمد ...حسسسام مکثی کرد و
جواب داد:
حریر که بعد از ظهر رفت خونه ..ابروهای علیرضا درهم کشیده شد و گفت:
 اما اون که قرار بود تا شب بمونه ...-نمی دونم نموندش  ..گفت کار دارم..
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پر از نگرانی گفت:
 باشه باشه پس می رم خونه ..تماس را که قطع کرد همان طور که روی موتورش می ن ش ست ،شماره خانه را
گرفت  ..باید خیالش آسوده می شد  ..اما با جواب ندادن حریر نفس در سینه
اش حبس شد  ..چند دکمه ی پلورش را که روی پیراهنش پوشیده بود ،باز کرد
و دسته گل را داخل آن فرو برد و همان طور که آن را دوباره می بست به راه افتاد
 ...با سرعتی که دا شت ده دقیقه بعد مقابل خانه شان بود  ...از همان کوچه با
دیدن چراو های خاموش ،ته دلش هری فرو ریخت  ...نمی فهمید چه می کند
 ...در را باز کرد و موتورش را با دسسست و پایی لرزان داخل آورد و بی حوصسسله
گوشه ی حیاط رها کرد  ..از پله ها باال دوید و با دستانی که می لرزید در خانه
را باز کرد  ...خانه در تاریکی فرو رفته بود و نو ید از اتفاق بدی می داد ...
همان طور که نام حریر را بلند صسسسدا می زد کلید برق را زد  ...فضسسسای خانه
خالی بود و بی روع  ..زندگی پر از عشقش به یک باره مثل زمستانی سرد و یگ
زده شسسده بود  ...به طرف اتاق خواب شسسان دوید شسساید که حریرش را مثل بار
پیش در گو شه ای از آن می یافت  ...د سته گل را روی تخت خالی انداخت و
با نگاهش جای جای اتاق را کاوید ...اما صدای شیر آب حمام او را پشت در
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کشاند  ...بی نفس در را باز کرد و کلید برق را زد و با دیدن دخترک مچاله شده
زیر دوش آب دیوانه وار به سمت او ه وم برد و فریاد کشید :
 عزیزم  ..چی شده ؟دوش آب را به سسسرعت بسسست و مقابل او زانو زد ...آب سسسردی که کف حمام
روان شده بود و زانوهایش را خیس کرد لرز را به تنش نشاند  ...حریر را چه می
شد؟ به آرامی صدایش زد...
سسسر حریر به آرامی باال آمد  ..چشسسمان خیسسسش سسسرخ و ملتهب شسسده بود
...دسسست علیرضسسا جلو رفت و بازویش را گرفت ...لباس هایش خیس آب به
تنش چ سبیده بود  ..درمانده او را به سمت خود ک شید  ...تن حریر سرد و یگ
زده بی امان می لرزید  .علیرضا او را محکم به خود فشار داد و نالید:
 چی شده ؟ ...چرا با خودت این کار کردی؟بگو حریرم ...انگشتان یگ زده و لرزان حریر چنگ یقه اش شد و بیشتر در آغوش او فرو رفت
..ا شک های علیرضا آرام روی صورتش می لغزیدند و ب*و* سه هایش روی
موهای خیس حریر می نشسسسسست  ..صسسدای ضسسعیف دخترک در گوش جانش
نشست ..
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علی؟جانم  ...جانم  ...بگو  ...چی شده ؟دندان هایش با ضرب خاصی به هم می خورد اما گفت:
تو ..خیلی ...خوبی  ..می دونستی؟دلش لرزید ..چه چیزی دو باره حریر را این گونه به هم ریخته بود ؟ چهره ی
حریر بی رنگ و مهتابی شسسسده بود ...هراس از دسسسست دادن حریر بیچاره اش
کرده بود ..اما با تمام وجود جواب داد:
تو خوبتری ماه من ...پلک های حریر روی هم افتاد ...علیرضسسا آمده بود  ...مردی که این روزها به
سختی می توانست فکر جدایی از او را کند ...
د ستان علیر ضا زیر زانو و دور شانه هایش حلقه شد و او را از جا بلند کرد ...
باید هر چه زودتر از آن ا بیرون می رفتند  ...حریر بی شتر سر در گریبان او فرو
برد و نالید  ...انگار که درد داشسست ...او را با احتیاط روی تخت گ اشسست و به
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سمت کمد دوید حوله ی بزرگی را بردا شت و به سمتش برگ شت ...تند تند و
دسسست اچه لباس های خیس را از تن او بیرون کشسسید و حوله را دور تنش پیچید
 ...حریر هنوز مثل بید می لرزید ...چنگی زد و لحاف روی تخت را با قدرت
کشید و دور او پیچید و غرید:
 چی کار کردی تو با خودت دیوونه؟گرمای دلچسسسبی که علیرضسسا برایش مهیا کرده بود زیر پوسسستش دوید و پلک
های بسته اش را به نرمی باز کرد و بی رمق زمزمه کرد:
 علی تو رو خدا ن ار من بمیرم  ...من می ترسم علی ...نفسی که می رفت از سینه اش بیرون آید میان سینه اش گم شد  ...انگشتانش
مشت شد و گفت:
 چرا چرت می گی  ...این مزخرفات چیه؟و حریر را محکم به آغوش کشید ...
 -تو می دونستی نه؟
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درست حرف بزن ببینم ...امروز همه چی رو فهمیدم .با کف دستانش صورت حریر را قاب گرفت چشمان هراسانش را به او دوخت
و گفت:
عزیزم ...به من گوش کن ...لب های حریر لرزید ...
علی ن ار بمیرم ...گوش کن ...از موهای خیسیش هنوز آب می چکید ..
با زری رفتم دکتر ..-لعنتی .آخه چرا این کار رو کردی ..
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جواب آزمایشمو دید  ...چرا به من نگفتی ؟نف سش باال نمی آمد  ..سر حریر را به سینه ک شید  ...درد بدی وجودش را پر
کرده بود ...تمام سسسینه اش می سسسوخت ...هر دو با هم به هق هق افتاده بودند
 ...خسسسته و دلشسسکسسسته بود  ...کاری از دسسستش بر نمی آمد  ..درمانده بود و
جوابی ندا شت  ..تمام راه هایی که تا امروز رفته بود راهی به بن ب ست ندا شت
 ...پدرش خانه را برای فروش گ اشسسته بود و البته همین هم مسسستلزم گ شسست
زمان بود ...د ستش روی موهای نرم حریر باال و پایین می شد ...تنها چیزی که
آرامش می کرد اشک هایی بود که سرچشمه اش را نمی شناخت ..غمباد گرفته
بود بس که این روزها بغض کرده بود و اشک هایش را پنهان ساخته بود ...آرام
ب*و*سه ای به شقیقه ی حریر نواخت و انگشتش را زیر چانه ی او گ اشت و
به سمت خود چرخاند  ...چشمان خیس و شفاف او به چشمانش دوخته شد
 ...ت صویر غمزده ی خود را در مردمک چ شمان او می دید ...لب هایش را به
دندان گرفت و خیره چشمان او گفت:
می دونسسستی تو چشسسسات یه دیوونه لونه کرده ...تو آروم جونمی ...بند بندوجودم به تو وصله  ...چه جوری ب ارم بری ...
-نمی خوام انقدر زود از پیشت برم ...
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بالفاصله سرش را پایین برد و با لبهایش مهر سکوت را بر لب های او زد ...
بی نفس که سر بلند کرد غرید:
 ساکت شو  ..می فهمی  ..حرف نزن  ...به خدا دلم داغونه  ..چرا با حرفاتبیچاره م می کنی  ...من خودم دارم میمرم حریر دیگه تو منو نکش ...
انگشت حریر روی صورتش نشست و با مهربانی خاصی که دل علیرضا را به
آتش می کشید گفت :
چه قدر اذیتت کردم  ...ببخش منو ...بس کن لعنتی  ...من نمی ذارم  ...می فهمی نمی ذارم  ...بیشسستر از اینداغونم نکن ...بهت قول می دونم ..علی قول بده همه جوره پایه اس ..
لبخند نرم و دلنشینی روی لب های حریر نقش بست ..
-خیلی دوستت دارم ..
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 من عاشسسقتم  ..تو این دنیا فقط دلم به تو خوشسسه  ..به خدا همه جوره به پاتم...تو فقط یه قول بهم بده  ..باشه؟
چشمان خوشرنگ حریر رنگی از امید گرفت و گفت:
 قول می دم ...بهش فکر نکن  ...من درستش می کنم  ..علی قول بده درستش می کنه .این دختر جانش بود  ...عشسسقش بود و عمرش  ...جانش را می داد برای نگه
داشتنش  ...بی اختیار ذهنش به سمت ممنوعه ها کشیده شد  ...ممنوعه هایی
که می توانست او را به سر منزل مقصود برساند ...
×××××××××××××
پست شصت و هفت)
به کمک علیرضا لباس هایش را به تن کرد و روی تخت دراز کشید ...سفیدی
چشسمانش کامال به سسرخی گراییده بود و لب هایش از تبی که لحظه به لحظه
باال می رفت به کبودی می زد  ...علیر ضا که از جا بلند شد مچش را گرفت و
با دردی که استخوان هایش را در می نوردید گفت:
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 علی؟جانم  ...ب ار برم برات تب بر بیارم  ...بدنت داغه ...علی ن ار بابامو و حسام بفهمن ..بی شک فردا اول وقت به سراو زری می رفت  ...تمام ر شته هایش پنبه شده
بود  ..این بار ک سی باید به زری می فهماند  ..دیگر خ سته شده بود از دخالت
های بی جایش  ...با صدای حریر به خود آمد:
 علی تو رو خدا  ...بابام بفهمه دق می کنه  ...حسام ...علی دوباره لبه ی تخت نشست و انگشتان ظریف و سفیدش را میان دستانش
گرفت و گفت:
 نگران نباش  ...نمی ذارم بفهمن ...-زری..
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 نمی ذارم حرفی بزنه ..چشسسماش امروز یه برقی داشسسست  ...ن ار تنفری که از من داره دامن بابا وحسامو بگیره ...
هیش نگران نباش ...چشمانش که از زور تب ملتهب و خمار شده بود به او دوخت و گفت:
 ازت ممنونم ...علیرضسسا بی طاقت از جا بلند شسسد و از اتاق بیرون زد  ...وجودش با دردی که
حریر می ک شید شریک شده بود ...حس خفگی می کرد ..مثل او تمام تنش
گر گرفته بود و تب دا شت  ...دلش فریاد می خوا ست  ..کاش می توان ست به
آغوش تنهایی پناه ببرد و یک دل سسسیر در خفا داد بکشسسد  ...دلش پر بود  ...پر
بود از غمی که این روزها دا شت او را ذره ذره می ک شت  ...به تراس خانه رفت
و با چند نفس عمیق بغضش را فرو داد  ...برای کنار حریر ماندن باید قوی می
شد  ..حاال که حریر همه چیز را فهمیده بود کار برایش سخت تر شده بود ...
دیدن ضعف و ناتوانی حریر برایش امری محال و دشوار بود  ...زیر لب زمزمه
کرد:
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عمه  ..عمه  ..تو چی کار کردی  ..چرا همه چی رو به هم ریختی  ...چراهمیشه به جای درست کردن خراب می کنی ...
م شتش روی نرده ها ن ش ست  ...انگ شتانش باز شد و نرده را محکم گرفت ...
آن قدر ف شار آورد که نوک انگ شتانش سفید شد ...اما با یاد آوری حرف های
حریر قبل از آن که بار دیگر دیر شود ،گوشی همراهش را از جیب بیرون کشید
و شماره زری را گرفت ...
تماس که برقرار شد بی سالم و علیک با صدایی که بلندتر از حد معمول بود
گفت:
 عمه دیگه تو زندگی من دخالت نکن  ...هرچی حرمت نگه داشتم بسه ...علی جان ...علی جان چی ؟ یعنی منه خر انقدر حالیم نی ست که بدونم زنم چشه  ...مناگه نگفتم  ...اگه حرفی نزدم نمی خواستم حریر بفهمه که اونم خدا رو شکر با
مصسسلحت اندیشسسی شسسما همه چی رو فهمید ...آخه کی به شسسما گفت زن منو
ببری دکتر  ...من خواستم آره ؟ من ازتون کمک خواستم ؟
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زری من من کنان گفت:
من ..اما علیرضسسا عصسسبانی تر از این بود که بخواهد اجازه توجیه به او بدهد با فریاد
او را به سکوت واداشت:
عمه به والی علی اگه ح سین آقا و ح سام بویی از این ق ضیه ببرن دیگه رویمنو نمی بینی  ..برای ابد نسبت فامیلیمونو ندید می گیرم ..
زری که خفقان گرفته بود با صدایی خش دار و ناباور گفت:
علی جان ب ار کمکت کنیم ..فریاد علیرضا نفس را در سینه ی زری بند آورد :
 من اگه نخوام شسسما کمک کنی کی رو باید ببینم  ...امشسسسب منو و حریروداغون کردی عمه  ...تو رو خدا دسسست از سسسرمون بردار  ...ولمون کن  ...چرا
بردیش دکتر ...چی بهش گفت اون دکتر لعنتی ؟
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زبان زری بند آمده بود .هیچ وقت تا این حد خ شم و غ ضب علیر ضا را ندیده
بود جرات حرف زدن از او سلب شده بود  ...با لکنت جواب داد:
 من فکر کردم حامله سسست  ...خوا  ...خواسسستم کمک کنم  ..اما وقتی دکترهگفت آزمای شت م شکوکه  ..به خدا دکتر نمی خوا ست بگه اما حریر ول نکرد
...
علیرضا پوزخندی زد و گفت:
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
 واقعا گل کاشسستی عمه  ...برو خوش حال باش که حریر رو داغون کردی ...اگه بالیی سر حریر بیاد هیچ وقت نمی بخشمت عمه  ...هیچ وقت ..
و بی این که منتظر جواب او باشد تماس را قطع کرد ..تمام حرصش را با مشت
های مکرر روی نرده خالی کرد و کالفه به داخل بازگشت  ..به سمت آش زخانه
رفت و سسسبد داروهای حریر را بیرون کشسسید  ...بی اختیار دندان هایش به هم
کلید شسسده بود و نفسسسش باال نمی آمد  ...درد کمی نبود  ...کاش کسسسی می
توان ست واقعا همراهش با شد ...قرص تب بری بردا شت و با لیوان آبی به اتاق
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برگ شت  ..چ شمان حریر ب سته بود و گونه هایش از تب زیاد گلگون شده بود
 ...بی نفس کنارش نشست و آرام صدایش زد:
 حریرم  ...پاشو این قرصو بخور  ...ببین با خودت چی کار کردی ...پلک های حریر سنگین به هم برخورد کرد و کمی از هم فاصله گرفت ...
پاشو خوشگلم  ...پاشو که علیرضات داره از غصه میمره ...چشمان حریر بی رمق باز شد و به کمک او در جایش نشست :
 اینو بخور ببرمت درمونگاه  ...داری از تب می سوزی ...حریر قرص را با کمی آب فرو داد و گفت:
 بغلم می کنی ؟علیر ضا بی کالم از جا بلند شد و کنارش ن ش ست  ..د ست دور شانه های او
انداخت و تن گرگرفته او را به آغوش کشید و ب*و*سه ای بر روی موهایش که
وحشسسیانه بر شسسسانه هایش ریخته بود زد  ...او با تمام وجود این دختر را می
پرستید ...حرارت بدن حریر مثل سربی داو روی پوستش را می سوزاند و او به
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تنها راه کاری که مانده بود فکر کرد  ...فردا به سسسراو ممنوعه ای می رفت که
این روزها بدجور ذهنش را درگیر خود ساخته بود  ...ک سی که هرگز فکر نمی
کرد م بور با شد د ست کمک به سمتش دراز کند ...ب*و* سه هایش نرم تا
روی پیشانی حریر پایین رفت و گفت:
 فردا هر طور شده این پولو جور می کنم ...علیر ضا بی کالم از جا بلند شد و کنارش ن ش ست  ..د ست دور شانه های او
انداخت و تن گرگرفته او را به آغوش کشید و ب*و*سه ای بر روی موهایش که
وحشسسیانه بر شسسسانه هایش ریخته بود زد  ...او با تمام وجود این دختر را می
پرستید ...حرارت بدن حریر مثل سربی داو روی پوستش را می سوزاند و او به
تنها راه کاری که مانده بود فکر کرد  ...فردا به سسسراو ممنوعه ای می رفت که
این روزها بدجور ذهنش را درگیر خود ساخته بود  ...ک سی که هرگز فکر نمی
کرد م بور با شد د ست کمک به سمتش دراز کند ...ب*و* سه هایش نرم تا
روی پیشانی حریر پایین رفت و گفت:
 -فردا هر طور شده این پولو جور می کنم ...
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خدایا شکرت  ...خدایا ن ار به این خفت تن بدم  ...خدایا هیچ وقت دستمورها نکردی حاال هم نکن  ...ن ار امثال آریا با پولشسسون به اهداف کثیفشسسون
برسن ...
به سمت موتورش رفت و سوار شد  ...د ستی به موهایش ک شید و از این که
هرگز پا به آن شرکت نگ اشته بود نفسی به آسودگی کشید  ..خیالی که اگر به
واقعیت پیوسته بود این بار آریا را می کشت ...
***********
پست شصت و هشت)
درد بدی در استخوان هایش جا گرفته بود و ذق ذق می کرد انگار که درد حریر
شب تا صبح در وجود او هم ریشه دوانده بود  ...لحظه به لحظه نفس های او
را شمرده بود و شب را به صبح رسانده بود  ...تب حریر که فروکش کرد از جا
برخا ست و از اتاق بیرون رفت  ...دلش قامت ب ستن می خوا ست و صحبت
کردن با خدایی که هیچ وقت او را تنها نگ ا شته بود  ...و ضو گرفت و س اده
اش را گوشه ای از پ یرایی پهن کرد .نماز صبحش رابا آرامشی وصف ناپ یرادا
کردو به س ده رفت و بی آن که کالمی بر زبان براند هق زد..قطره های اشکش
روی س اده ن ش ست و همزمان بوی عطر یاس در ف ضا پیچید  ...زیر لب نام
خدا را چند مرتبه بر لب راند ....نامی که آرامش بخش وجود پر آشوبش بود ..
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سر از س ده که برداشت کمی آرام گرفته بود  ...از جا بلند شد و به سمت اتاق
رفت  ...وارد اتاق شسسد و این بار به نرمی کنار حریر خزید و آرام او را به آغوش
کشید  ...از گرمای ساعاتی پیش خبری نبود ...ب*و*سه ای بر سر شانه ی او
زد و گفت :
علی میمره اما نمی ذاره تو چیزیت بشه ...لب های حریر به طرز خاصسسی فرم گرفت  ..در خواب عمیقی فرو رفته بود اما
انگار صدای او را می شنید:
واقعا مثل اسسسمت نرم و لطیفی  ...طعم این لبا رو تو هیچ چیزی نچشسسیدم.ع سل نی ست اما از ع سل شیرین تره  ...بر گل نی ست اما مخملی تره از بر
گله  ...تو نتی ه ی کدوم خوبی من بودی دختر ...
سسسرش را کنار گوش حریر گ اشسست و همانطور که به زیبایی های او فکر می
کرد به خوابی آرام و دلنشین فرو رفت ...
**********

حر یری به عطر یاس

677

ناباورانه به جایی که ایستاده بود خیره شد .خدایا آن جا چه می کرد؟ د ستی از
روی کالفگی به موهایش کشسسید و نفسسسش را پر صسسدا بیرون داد  ...نگاهش را
باال کشسسید و به سسساختمان بزر و چند طبقه دوخت...با وجود حس بدی که
دا شت وارد ساختمان شد  ..شاید اگر بیش تر از این معطل می کرد پ شیمان
می شد ...به خاطر حریر پا روی غرورش گ اشته بود  ...اگر پای جان خودش
در میان بود میمرد و تن به این خفت نمی داد  .اما حاال به خاطر حریر حا ضر
به هر کاری بود  ...واردسسساختمان که شسسد با توجه به آدرسسسی که داشسست پا به
آسانسور گ اشت و دکمه طبقه پن م را زد  ..احساس خفگی و نفس تنگی می
کرد ...دکمه ی انتهایی پیراهنش را که از زیر پلیورش بیرون زده بود باز کرد تا
راه تنف سی اش که با هر طبقه باال رفتن ب سته می شد باز گردد  ...آخرین طبقه
بی نفس و بی جان بیرون زد و روبه روی در شسسرکت ایسسستاد  ...دیدن آریا با آن
و ضع و حال سخت ترین کار ممکنه بود ...اممنوعه ای که م بور به مالقاتش
شده بود اما چشمان درشت و شفاف حریر مانع از برگشتش می شد ...
*********
حتما این مثل معروفو شسسنیدی که می گن کوه به کوه نمی رسسسه اما آدم به آدممی رسه ...
بی اختیار با هر نیش کالم آریا عضسسالتش سسسفت و منقبض می شسسد  ...اما به
خودش قول داده بود آسسستانه ی تحملش را باال ببرد  ..حریر ارزش این همه

wWw.Roman4u.iR

678

خفت و خواری را داشسست ...چشسسمانش را به زیر انداخته بود و در سسسکوت به
طعنه های نیش دار او گوش می داد  ...آریا از پشت میزش بلند شد و با ژست
خاصسسی روی یکی از مبل های چرم مقابلش نشسسسسست  ..پا روی پا انداخت و
گفت:
 حاال به حرف من رسیدی که تو نمی تونی حریر رو خوشبخت کنی ...دندان های کلید شسسده ی علیرضسسا طوری بر هم فشسسرده می شسسد که انقباض
صسسورتش را به وضسسوع به نمایش گ اشسسته بود  ...آریا ل ت می برد از این همه
خواری و زبونی ؟ با کالم ب عدی انگشسس تانش هم درهم گره خورد و زیر لب
غرید ...
 خونه ی بابام گرو پولی که بهم می دی  ...فر صت فروختن شو ندارم پول نقدمی خوام  ...اگه انقدر حال حریر اضسسطراری نبود محاله ممکن بود این جا
باشم ..
آریا پوزخندی زد و گفت:
 خوشسم میاد هنوزم همون ور بچه پررویی ..هر چند از یه بچه پایین شسهریبیشتر از اینم نمیشه توقع داشت ...
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دا شت دندان روی جگر می گ ا شت و تک تک کلمات ز شت و ناپ سند او را
بی آن که بخواهد هضم می کرد  ...تنها چیزی که پس زمینه ی ذهنش را نشانه
رفته بود و او را وادر به ن ش ستن مقابل او می کرد یک چیز بود ,بی شک حریر
ارزشش را داشت.
آریا از جا برخا ست و روبه رویش ای ستاد  ..د ست هایش را داخل جیبش فرو
کرد و سرش را کمی پایین آورد و با چشمانی که انتقام از آن ها می بارید گفت:
خونه بابات ارزونی خودت یه چیز پر ارزش تر رو کن ..دلش هری فروریخت  ..آریا با زهر خندی ادامه داد:
 خود حریر چه طوره؟نگاه علیرضا به خون نشست و به ن*ف*س ن*ف*س افتاد  ...صبر و تحملش
به پایان رسیده بود  .آرام از جایش برخاست و رو به روی او ایستاد ...
آریا با خباثت گفت:
-ها موافقی؟

wWw.Roman4u.iR

680

اما با مشت محکم علیرضا ک روی صورتش نشست به عقب پرت شد...
از صدای خس خس سینه اش به خود آمد  ..رو به روی شرکت ایستاده بود و با
انگشتان مشت شده اش به ساختمان می نگریست  ...تنش خیس عرق شده
بود و نف سش باال نمی آمد  ...چنگی به قف سه ی سینه اش زد و آب دهانش را
که خشک شده بود به زحمت فرو دادو زیر لب زمزمه کرد:
خدایا شکرت  ...خدایا ن ار به این خفت تن بدم  ...خدایا هیچ وقت دستمورها نکردی حاال هم نکن  ...ن ار امثال آریا با پولشسسون به اهداف کثیفشسسون
برسن ...
به سمت موتورش رفت و سوار شد  ...د ستی به موهایش ک شید و از این که
هرگز پا به آن شرکت نگ اشته بود نفسی به آسودگی کشید  ..خیالی که اگر به
واقعیت پیوسته بود این بار آریا را می کشت ...
پست شصت و نه)
موهای پریشانش را با نوک انگشتانش به پشت گوش فرستاد و نگاه خیسش را
به مریم دوخت  ...دانه های اشسک به نرمی روی پوسست لطیف صسورتش می
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لغزید و دانه دانه از کنار بینی اش روی لب ها می خزید و پایین می افتادند ...
مریم دستش را باز کرد و او را محکم به آغوش کشید و زمزمه کرد:
 نمی دونم چی بگم ...حریر آرام هق زد و چیزی همچون نیشسستر در قلب مریم فرو رفت  ...دلش به
درد آمده بود  ...حریر بهترین دوستش بود  ..تازه داشت طعم خوشبختی را می
چشید  ...تصور این بیماری هر کسی را به ورطه ی نابودی می کشاند چه رسد
به واقعیتی که پیش رو بود  ..دسسستش نوازشسسگرانه روی کمر حریر باال و پایین
شد و گفت:
 تو رو خدا حریر این جوری گریه نکن  ...خدا خیلی بزرگه  ..تو االن بایدروحیه تو حفظ کنی  ...این جوری از پا می افتی دختر..
حریر خود را از آغوش او بیرون کشید و گفت:
 من خیلی می ترسم مریم ..نترس تو خدا رو داری  ...علیرضا رو داری  ...این مردی که من دیدم اون قدربه فکرته که نمی ذاره اتفاقی برات بیفته  ...تو رو خدا یه کم محکم باش ...
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به علیرضسسا و مهربانی هایش فکر کرد ...این که نمی گ اشسست آب توی دلش
تکان بخورد  ..هنوز از جزییات دقیق بیماری اش با خبر نبود و ترس ع یبی
از فهمیدن داشت  ...علیرضا همیشه پا به پایش بود ..دستش را گرفته بود و او
را به محفل ع شق دعوت کرده بود  ..این علیرضا بود که پای ع شق واقعی را به
قلبش باز کرده بود و او را به این زندگی محکم سسسن اق کرده بود  ...نمی
توانست و نمی خواست که به این راحتی تسلیم شود  ...کمی محکم بودن می
خوا ست  ...حاال که علیر ضا همه جوره کنارش بود او هم تمام تال شش را می
کرد تا کم نیاورد  ...مبارزه می کرد و این بیمار را هر چه که بود مغلوب می
سسساخت  ...مگر نه این که بارها مع زه ی عشسسق را شسسنیده و دیده بود  ...خدا
علیر ضا را به او هدیه کرده بود تا در این راه سخت هم ا و هم قدمش با شد ...
حریر با تمام وجود می خواست پیروز این میدان باشد ...
دست مریم روی دستان یگ زده اش نشست و ادامه داد:
 به خدا خیلی ها رو می شناسم که با حفظ روحیه شون خوب شدن  ..یه کمقوی باش ...
پلک هایش آرام روی هم افتاد و قطره اشکی از میان آن بیرون خزید ..
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××××××××××
اوس ناصر نگاهش را از مرد خوش تیپ و قد بلند گرفت و او را صدا زد:
 علیرضا جان  ..بابا بیا ...علیر ضا از صبح که ر سیده بود با تمام وجود م شغول کار شده بود  ..سر از
موتور ماشسسین بیرون کشسسید و با کن کاوی خیره ی مرد شسسد ...حسسسن که کنار
دستش ایستاده بود با آرن به پهلوی او کوبید و گفت:
 داداش یارو چه تی ی داره ...علیرضا زیر لب زمزمه کرد :
یعنی چی کار داره ؟دستش را با دستمال پاک کرد و همانطور که دستمال را میان دست های حسن
می گ اشت گفت:
 -خیر باشه ...
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به سمت او ستا راه افتاد  ...مرد را قبال ندیده بود و نمی شناخت  ..اوس نا صر
با نزدیک شدن او گفت:
 اینم همونی که دنبالشی ...مرد یک تای ابرو یش را باال داد و با حالتی خاص گفت:
میشه تنها صحبت کنیم ؟اوس ناصر دست روی شانه ی علیرضا گ اشت و با اطمینان گفت :
 برو پسر ببین چی کارت دارن ...مرد دسسستش را به نحوی باز کرد و مسسسیر مقابل را نشسسسان داد  ..علیرضسسسا با
کن کاوی کنارش راه افتاد و گفت:
 میشه ب رسم چی کارم دارید؟مرد با لحنی بسیار مودبانه جواب داد:
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صبور باش پسر جان  ...بهتره تو ماشین با هم حرف بزنیم ...از در گاراژ بیرون رفتند و علیر ضا با دیدن اتومبیل م شکی رنگ مدل باالیی که
کنار خیابان ایستاده بود متحیر به مرد نگریست  ..مرد قد بلند با اشاره ی دست
او را به سمت اتومبیل راهنمایی کرد و گفت:
 تو ماشین حرف می زنیم ...اتومبیل شیک و زیبایی که مقابلش ای ستاده بود هوش از سر هر ببینده ای می
برد چه برسسسد به او که تا حدودی به خاطر کارش عاشسسق ماشسسین هم بود ..
علیرضا داخل اتومبیل شد و با دیدن مرد هیکلی دیگری که کنار دستش نشسته
بود ترسیده و هراسان پرسید:
 چی می خوایید از من ؟مرد روی صندلی رو به رو نشست و در کشویی را بست و بی توجه به سوال او
با اشاره ی دست به راننده گفت:
-راه بیفت ...
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راننده بی کالم اتومبیل را روشن کرد و راه افتاد  ..علیرضا متع ب پرسید:
 ک ا می رید ؟چرا نمی گید با من چی کار دارید ؟مرد عامرانه و محکم جواب داد :
 یه کم صبور باش  ...قراره بریم جایی  ..در ضمن بهتر چ شمات ب سته با شه...
علیرضا با لحنی تهدیدوار فریاد کشید:
بزن کنار  ..می خوام پیاده شم ..اما بازوهایش قفل پن ه های قوی مرد کنار د ستش شد  ..مرد قدبلند سرش را
جلو آورد و آرام زمزمه کرد:
 چه قدر ع ولی بچه ؟و با اشاره به مرد درشت هیکل گفت:
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 چشماشو ببند  ..ریسس نمی خواد تا مطمئن نشده راهو یاد بگیره ...نفس در سینه ی علیر ضا حبس شد  ...او به اعتماد اوس نا صر با آن ها همراه
شد  ...یعنی به اوس نا صر چه گفته بودند که آن قدر راحت او را به د ست این
افراد س س رده بود  ..قلبش محکم و بی امان در سسسینه می کوبید  ...دسسستان مرد
جلو آمد و با دسسستمالی چشسسمان او را بسسست  ...نمی دانسسست ک ا می رود اما
خود را به خدای بزرگش س رد ..
××××××××××××
پست هفتاد )
اتومبیل مقابل باو بزرگی ای ستاد ،با تک بوقی در بزر آهنی باز شد و اتومبیل
وارد باو شد  ...علیرضا که دل توی دلش نبود و تمام مدت انگشتانش را چفت
هم کرده بود همراه با ایستادن اتومبیل سرش را به طرفین تکان داد و گفت:
نمی خوایید بگید با من چی کار دارید ؟ ک ا آوردید منو؟دسسست مرد تنومند کنار دسسستش ،روی دسسستمال کشسسیده شسسد و آن را از روی
چ شمان او بردا شت  ...پلک هایش کمی جمع شد و بالفا صله چ شم باز کرد
 ..در کشویی اتومبیل توسط فردی از بیرون باز شد و مرد قد بلند مودبانه گفت:
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 بفرمایید ..این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
این یعنی هنوز باید صسسبر می کرد...کفری گوشسسه ی لبش را به دندان گرفت و
برای گرفتن نتی ه به سرعت از اتومبیل بیرون رفت  ..اما با دیدن باو و عمارت
بزر و م لل داخل آن نفس در سینه اش حبس شد  ...چ شمانش از تع بی
انکار ناپ یر پر شسسد و بی اختیار نگاهش را دورتا دور باو چرخاند ..واقعا زیبا
بود و با شکوه  ...درختان بلند و سر به فلک ک شیده مرتب و در کنار هم م سیر
زیبایی را ساخته بودند که دلت می خواست ساعت ها زیر سایه شان قدم بزنی
و از آن طبیعت زیبا و بکر بهره ببری  ...میان باو ،درسسسست جایی رو به روی
عمارت مرمرین ،ردیفی از فواره های کوتاه و بلند به طرز جالبی کنار هم تعبیه
شسسده بود که زیبایی باو را دو چندان می کرد ...اما خود سسساختمان عمارت ،
بنایی به غایت زیبا و ا شرافی به نظر می ر سید ...علیر ضا محو آن همه شکوه
عمارت شده بود که با ا شاره د ست مرد قد بلند گامی به جلو بردا شت  ..نمی
دانسسسست آن جا چه می کند و صسسساحب چنین جایی از او چه می خواهد؟ ..
همان طور که از روی سسسنفگرش مرمری میان باو به سسسمت عمارت بزر می
رفتند هنوز محو آن همه جالل و جبروت بود  ..عطر گل های زیبا و خوشرنگی
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که در جای جای باو وجود دا شت ف ضا را پر کرده بود و نفس ک شیدن را ل ت
بخش می نمود  ...از پله های مقابل عمارت باال رفتند و وارد ساختمان شدند
..نگاهش بی اختیار روی تک تک اسسسباب عمارت چرخید  ...نوعی قدمت
خوشسسایند در تک تک اسسسباب و اثاثیه ی آن جا به چشسسم می خورد و آرامش
ع یبی را به او القا می کرد ،همچون آینه ای که اصسسالت صسساحب خانه را در
خود نمایان نموده بود .
 از این طرف..سرش به سمت صدا برگشت  ..مرد قد بلند سرش را تکان داد و گفت:
 بفرمایید خواهش می کنم...کنار مرد مسیر باریک راهرو را طی کرد و مقابل در بزرگی ایستاد  ..مرد درست
مثل آن چه در فیلم ها دیده بود دو تقه ی کوتاه به در نواخت و اجازه شسسرفیابی
خواست  ...صدای مالیمی از داخل جواب داد:
 بیا تو ..مرد قد بلند در را باز کرد و به نشانه ی ادب کنار ایستاد و گفت :
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بفرمایید ..علیرضسسا هنوز در بهت گی کننده ای دسسست و پا می زد که وارد اتاق شسسد ...
مردی حدود شصت ساله و بسیار خوش تیپ پشت میز بزر چرمی نشسته
بود و نگاه مسسستقیمش را به او دوخته بود ...نگاه ناف ی داشسست و چهره ی که
اشرافی بودنش را به نمایش می گ اشت  ..عطر خاصی در فضای اتاق پیچیده
بود و حال خوبی را زیر پوسسستش می دواند  ...مرد از پشسست میز بلند شسسد و به
سمت او آمد و با نگاهی که دقیق و موشکافانه بود گفت:
 جوونتر از اونی هستی که تصورش رو می کردم ..ابروهای علیرضا درهم فرو رفت و پرسید:
 برای چی منو آوردید این جا؟به زودی می فهمی البته وقتی که اطمینان کامل منو جلب کردی!انگشتان علیرضا در هم قفل شد و گفت:
 -اطمینان شما؟ چرا فکر کردید این فقط اطمینان شماست که مهمه ؟
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سر مرد به نشانه تایید باال و پایین شد و گفت:
 بله درسته  ..خوشم اومد  ..آفرین ...بهتره زودتر برید سر اصل مطلب  ...من ک ام و برای چی آدمای شما منو بهزور آوردن این جا؟  ...من معنی این رفتار رو نمی فهمم ..
مرد نگاه خاصی به مرد قد بلند کرد و پرسید:
 همین طوره ؟قربان ما فقط چشماشو به گفته ی خودتون بستیم  ..هیچ بی احترامی نشده ..مرد به سمت میزش برگ شت و همان طور که پی ش را از روی آن برمی دا شت
گفت:
 اسحاق می تونی بری و منو با این مرد جوون تنها ب اری ...اسحاق سری تکان داد و بالفاصله از اتاق خارج شد  ..علیرضا هنوز در جایش
ایستاده بود که مرد با دست به مبل روبه رویش اشاره ای کرد و گفت:
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بشین پسر جون ..علیرضا آرام نشست .از این همه صبوری خسته و کالفه شده بود  ..بخصوص
که زمان می گ شت و او نگران تنهایی حریر هم شده بود  ..اما ادب و نزاکت
مرد مقابلش که شبیه لردهای داخل داستان ها بود باعث می شد کمی از خود
انعطاف نشسسان دهد  ..مرد پی ش را با آرامشسسی خاص پر کرد و همزمان با زدن
فنک طالکوبی با چند پک عمیق آن را روشن نمود .
خب فکر می کنم بعد اون همه گ شتن تو بهترین گزینه برای کاری ه ستی کهازت می خوام ...
ابروهایش بی اختیار باال پرید و پرسید:
 چه کاری ؟مرد میان بهت و حیرت علیرضا جواب داد:
-می خوام یکی از بهترین و زیباترین دخترامو به دست تو بس رم ..
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پست هفتاد و یک)
قفل در را باز کرد و موتورش را به داخل حیاط کشسسید  ..با دیدن چراو های
روشسسن خانه درسسسست مثل امروز که نوری از امید در دلش تابیده شسسسده بود
وجودش چراغانی شسسد .بی آن که موتورش را قفل فرمان کند به سسست پله ها
دوید و خود را به طبقه دوم رساند  ...حریر که در را باز کرد با نیشی باز شده به
،حریر روزهای اول زندگی را مقابلش
اون نگریسسسست  ...بعد از این همه روز
ِ

می دید  ..در ست بود که هنوز هاله ای کم رنگ زیر چ شمانش دیده می شد ،

اما همین که به خودش رسسسیده بود و لبخند می زد کافی بود ..پیراهنی بندی از
جنس ساتن براق به تن دا شت که به زور تا روی زانو می ر سید ...خبیثانه "چه
شسسودی" زیر لب گفت و وارد خانه شسسد  ..با پشسست پا در رابسسست و همزمان
دخترک زیباروی مقابلش را در آغوش کشسسید  ..ب*و*س سه هایش بی امان و از
روی شسسادی بود  ...چشسسمان حریر برق داشسست  ...برقی زیبا و درخشسسان که
روشسسنایی بخش دل تاریکش شسسده بود  ...با کف دسسستانش صسسورت او را قاب
گرفت و گفت:
 خیلی میخوامت  ...دلم برات تنگ شده بود خو شگل من  ...می دونی که بااین چشمات تموم وجودمو اسیر کردی ..
حریر روی نوک انگشسستانش بلند شسسد و ب*و*سسه ای کن لبان او گ اشسست و
گفت:
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منم دلم تنگ شده بود  ...این مری ضی هر چی که ه ست نمی خوام فر صتزندگی کردنو از خودم بگیرم  ...خیلی اذیتت کردم علی ..
علیرضسسا محکمتر او را به خود فشسسرد و همزمان با نفس عمیقی که از البه الی
موهایش می کشید گفت:
 االن قراره بدیاتو جبران کنی دیگه ؟سر حریر روی سینه اش باال و پایین شد و لب هایش آرام به سمت طرفین راه
گرفت..
 اوهوم ..پس بهم یه قولی بده ؟نگاه حریر به باال کشیده شد وخیره چشمان او گشت..
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– قول بده کم نیاری  ...قراره یه کم سخت ب شه اما بدون من کنارتم  ..همی شه
کنارتم  ..بمیرمم ولت نمی کنم  ...جونمم می دم واسسسه این که باز سسسالمت
بشی  ...اینو بفهمو بهم اعتماد کن ...
حریر به او ایمان کامل داشت  ...ایمانی که ذره ذره در وجودش ریشه دوانده و
رشد کرده بود و حاال با اتفاقات اخیر محکمتر و قوی تر شده بود  ...کاش می
شد از اتفاقات امروز برای حریر حرف می زد ...اما کاری که به او محول شده
بود کار خطیری بود و فعال اجازه پرده برداری از آن را نداشت  ...بخصوص که
دور و برش از امثال زری کم نبود  ...احسسساس آرامش می کرد  ...خدا تنهایش
نگ اشته بود  ..مگر نمی گفتند خدا از ر گردن به بنده اش نزدیکتر است و از
احواالتش خبر دارد  ...امروز به این جمله ایمان آورده بود و مثل همیشه شاکر
بود  ...پلک های حریر که روی هم افتاد علیرضا ادامه داد:
 حاال می ریم برای جبران بدی هات  ...می دونی چرت که ب ندازی آ مارتخیلی رفته باال ...
چ شمان حریر با نازی شیرین در حدقه چرخید که علیر ضا بلند زیر خنده زد
وگفت:
 بوی عطرتنت از بوی غ ات خوشسسمزه تره  ..حاال خودت بگو از کدومتونشروع کنم ؟
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بریم شام بخوریم من یه کم سرم گی میره ..علیر ضا د ستهایش را زیر زانو و دور شانه های او حلقه کرد و با یک حرکت او
را از روی زمین بلند کرد و گفت:
 چ شم بره کوچولوی من  ..یه بره چاق و ت ل بهتر از یه بره الغر و کوچولوئه ..بریم که منم از گرسنگی رو به موتم ...
دست هایش دور گردن علیرضا حلقه شد و گفت:
 علی بعد شام یه کم بریم بگردیم ...علیرضا لبهایش را نوک بینی او چسباند و گفت:
 ای ناقال  ...داری از زیر جبران درمی ری ها ...لبهایش را به دندان گرفت و همانطور که ریز می خندید گفت:
 -یعنی فهمیدی ؟
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خیالت تخت من هر چی مربوط به جبرانه خوب یادم می مونه  ..با شه میریمبیرون  ..می برمت و یه بسستی مشستی هم بهت می دم  ...اما به موقعش جبران
کن ..
دل حریر لبریز شسسد از این همه محبت  ...علیرضسسا روزها بود که مراعات حال
خرابش را می کرد  ...دل خودش هم آغوش مهربان او را می خواست ...
پست هفتاد و دو )
پلک های حریر که روی هم افتاد و به خواب رفت فکرو خیال به سسسراغش
آمدند  ...چه آرامشی پیدا کرده بود  ..بعد از مدت ها که غم در خانه شان النه
کرده بود ،باهم بیرون رفته بودند و در کنار کلی خنده ،بسسستنی خورده بودند ...
حریر می لرزید و بستنی گاز می زد  ...در آن هوای پاییزی نوک بینی اش سرخ
شده بود اما با ل ت بستی اش را خورده بود و آخر سر هم خود را در آغوش او
گرم کرده بود ..دسسستش را زیر سسسر حریر کشسسید و به او نزدیک شسسد ...با نوک
انگشسستانش موهای خوشسسرنگ او را کنار زد و ب*و*س سه ای نرم روی گوشسسش
گ اشت و گفت :
-من به خاطر تو هر کاری می کنم  ...اگه بدونی چه قدر دوستت دارم ...
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حریر در خواب خود را بی شتر در آغوش او جا داد و لبخند شیرینی را به لبهای
علیرضا نشاند ...
ممنونم که بهم اعتماد داری ...پلک هایش را که بسسست چیزهایی که امروز در عمارت دیده بود پشسست پلک
هایش نشست .
قرار بود هر روز این همه راه را تا آن عمارت برود  ...عمارتی که می توانسسست
راهی برای ن ات حریرش باشسسسد ...دو باره افکارش به سسسمت اتاق کار مرد
بزرگی که مالقات کرده بود کشیده شد ...
دخترتون؟مرد پک عمیقی به پی ش زد و بعد دود آن را به آرامی از میان لبهایش بیرون داد
و گفت:
من چند وقته دنبال یه آدم امین می گردم  ...یه آدمی که بتونم بی دغدغه اونوبهش بس س رم ...می دونی این دختر خیلی برام ارزشسسمنده  ..بیشسستر از اونی که

حر یری به عطر یاس

699

بتونی فکر کنی  ...اگه چیزی که می خوام بتونی به نحو احسن از پسش بربیایی
هر چی بخوای بهت می دم ..
حریر کمی تکان خورد و سرش را از روی بازوی او بردا شت  ...حاال که او را
در خوابی خوش و آرام می دید د ستش را بردا شت و لبه ی تخت ن ش ست ...
مرو خیالش دوباره به سوی آن اتاق پر کشید  ...مرد از جا بلند شد و گفت:
 بهتره با هم بریم دیدنش  ...در ضمن من ماهان جهان فر هستم ...نام مرد جایی در پس زمینه ذهنش ن ش ست  ...چه قدر این نام برایش آ شنا بود
 ..انگار او را می شسسناخت اما ذهنش در آن شسسرایط یاری نمی کرد  ..مرد به
سسسمت کتابخانه بزر رفت اما قبل از این که کتابی که مد نظرش بود را بردارد
نگاهش را به چ شمان او دوخته بود  ...چند ثانیه کوتاه به چ شم ها نگاه کرده و
انگار چیزی را که در پی اش بود یافت که با خیالی آسسسوده دسسست جلو برد و
کتاب را از داخل یکی از قفسسسه ها بیرون کشسسید  ...در مقابل چشسسمان حیران
علیرضسسا قفسسسه ی کتابخانه کنار رفت و دهانه ی داالن مقابل دیدگانش ظاهر
گشت  ...علیرضا هنوز مات تصویر مقابلش بود که ماهان دستش را پشت او
گ اشت و گفت:
 -بریم ببینم چه می کنی...
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م سیر داالن باریک بود و به اجبار باید پ شت سر ماهان حرکت می کرد  ..نور
ضسسعیف و کمرنگی مسسسیر را روشسسن می کرد و راه را نشسسان می داد ...قلبش به
شدت در سینه می کوفت و هر آن منتظر بود مرد جلوی رویش صدای کوبنده
ی آن را بشنود  ...دقایقی گ شت و به انتهای مسیر رسیدند  ...به فضایی بزر
و رو شن  ...نگاه علیر ضا متحیر و از حدقه بیرون زده به ت صویر رو به رو خیره
مانده بود و بی اختیار لب زد :
باورم نمیشه ...با همان چشمان گرد شده به عقب برگشت و تازه ماهان جهان فر را شناخت.
پست هفتاد و سه )
علیرضا محو عروسک مقابلش شده بود که ماهان کنار گوشش گفت:
یکی از بی نظیرترین دخترامه  ...خوشگله خیلی خوشگله ..علیرضا تایید وار سرش را تکان داد و همان طور که چ شمانش از هی ان بیش
از حد گشاد شده بود و نفسش باال نمی آمد جواب داد:
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 فوق العاده ست  ...مرسدس بنز اس  500بی نظیره ...او عاشسسق اتومبیل بود و تقریبا علت مکانیک شسسدنش و تمام تبحرش به خاطر
همین عالقه بیش از حدش بود  ...جای جای اتاق خوابش در خانه ی پدری
پر بود از پوسسسترهای رنگ و وارنگ اتومب یل ...بنز م قابلش با مبلغی سسسسه
میلیاردی یکی از بی نظیرترین اتومبیل هایی بود که به تازگی وارد بازار اتومبیل
عیان و ا شراف شده بود ...اتومبیلی که غیر م له ها دیدنش را از این فا صله به
خواب هم نمی دید  ..ماهان نگاهی به اتومبیل سسسفید رنگ مقابلش کرد و
همچون پدری که عاشق فرزندش بود گفت :
پس حق می دی که بخوام امنیتشون رو حفظ کنم ..علیرضسسسا گی و منگ نگاهش کرد  ...هنوز هم نمی توانسسسست ارتباطی بین
آمدنش به آن جا و این اتومبیل های گرانقیمت برقرار کند  ..ماهان که نگاه گی
او را می دید ادامه داد:
منظورم به بسسستن چشسسماته و این که نخوام تا مطمئن نشسسدم بفهمی این جاک است ..
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کلیکسسسیونر معروف اتومبیل بنز مقابلش ایسسستاده بود و علیرضسسا هاج و واج
نگاهش می کرد ..نامی که بارها شنیده بود  ...شوک وارده آن قدر قوی بود که
نتواند زبان باز کند  ..ماهان از کنارش گ شت و گفت :
با من بیا  ..می دونی من مدت ها بود دنبال یه ادم امین  ..معتبر  ..کاربلد میگشتم کسی که بتونه تو حفظ و مراقبت از این عروسکا کمکم باشه  ..حق بده
که برای دخترام نگران باشم ...
علیرضا که هنوز از دیدن اتومبیل سیر نشده بود کنار ماهان راه افتاد  ...چند بنز
دیگر که سسسال های تولیدشسسان قدیمی تر هم بود در سسسالن دیده میشسسد  ...اما
ماهان از کنار آن ها گ شت و او را به سمت آسانسور برد  ...چه فضایی برای
مراقبت از اتومبیل ها درسسست شسسده بود  ..حقا که برای یک تکه آهن پاره چه
ارز شی قایل بودند  ...خیلی حرف ها راجع به کلک سیون داران اتومبیل شنیده
بود اما هیچ وقت نمی توانست تصور کند که حاال کنار یکی از بزرگترین آن ها
ای ستاده بود  ..سوار آ سان سور شدند و یه طبقه پایین رفتند ماهان سکوت را
شکست و گفت:
 -ارزشمند ترین و زیباترین دختر من توی این طبقه ست ...
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ولبخندی بر لبانش نشست  ...علیرضا دستهایش را چفت هم کرده بود و خیره
به او می نگری ست  ...پولدارهای زیادی مرفه که نمی دان ستند پول های شان را
ک ا خرج کنند  ...کم کم داشت از این مقایسه حالش به هم می خورد ..نه به
اویی که یک هفته آزگار در به در دنبال چندرغاز وام برای درمان زنش بود و نه
به این مرد اعیان که این چنین به قول خودش دخترانش را به رخ می کشسسید ...
در آ سان سور که باز شد وارد محوطه ی بزر دیگری شدند که یک بنز قدیمی
میان آن پارک شسسده بود  ...ماهان با هی ان زاید الوصسسفی به سسسمت بنز رفت و
گفت:
 بیا  ..ببین بهترین و زیباترین دخترم  ...حتی اون بنز چ ند میلیاردی هم نمیتونه جای این مرسدس خوشگل رو برام بگیره ..
ماهان آن چنان با آب و تاب راجع به اتومبیل حرف می زد که علیرضسسسا فقط
سکوت کرده بود  ...بنز ی که برمی گشت به دوره هیتلر...
این بنز تا حاال موتورش تعمیر نشده  ..جزو اتومبیل های کلکسیونی بوده ...ا بروهای علیرضسسسا باال رفته و متحیر به اتومبیل آلبالویی رنگ فوق العاده زیبا
خیره شسسده بود  ..واقعا بنز مقابلش جزو بی نظیر ترین اتومبیل ها بود  ..ماهان
دستش را داخل جیب هایش فرو برد و گفت :
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 می خوام دونه به دونه ی اتومبیل های منو چک کنی  ..می دونم چه مهارتیداری  ...خبرش رو قبال گرفتم  ...تو بین پونزده م کان یک انت خابی اسسس حاق
باالترین امتیاز رو داشتی می دونی چرا ؟
مات چشمان ماهان بود که ادامه داد:
خیلیاشون مهارت رو داشتند اما مطمئن نبودن  ...با این که خیلی جوونی امااین طور که شنیدم خیلی ها سرت قسم می خورن ..
پست هفتاد و چهار)
هن هن کنان از اتوب*و*س پیاده شد و به سمت پیاده رو رفت  ...چند قدمی
که به جلو برداشسست نگاهش به سسساختمان بزر شسسرکت افتاد  ..دوباره برگه ی
آدرس را از کیفش بیرون کشسسید و نگاهی به آن انداخت  ..خودش بود ...زبان
روی لبهای گو شتالودش ک شید و کمی آن را تر کرد  ...هیکل فربه اش را تکان
داد و همانطور که دو طرفه ژاکتش را به هم می رساند به سمت شرکت راه افتاد
 .هوا سسسوز بدی داشسست  ...کمی لرز به تنش نشسسسسسته بود که نمی دانسسست از
سسسرمای آن سسساعت روز بود یا از هی انی که داشسست ...خیلی فکر کرده بود و
تنها راه در همین می دانسسست ...همان چند روز پیش وقتی به خانه ی برادرش
رفته بود و ملیحه خانم سیر تا پیاز ماجرا را کف دستش گ اشته بود این فکر به
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ذهنش رسسسیده بود  ...می رفت تا بدبختی را از خانواده ی برادر و خودش دور
کند  ...علیر ضا جوان بود و خام ...سرد و گرم زندگی را نچ شیده بود  ...مرو
خیالش به سوی چند روز پیش پرواز کرد..
 زن داداش حاال زد و حاجی خونه رو فروخت اگه این دختره خوب ن شه چی؟ می خوای سر پیری آواره شی  ...آخه تو چرا رضایت دادی؟
 خب چی کار می کردم بچه م داره دیوونه میشسسه  ..می دونم جونش به جوناین دختر بسته ست ...اگه بالیی سر حریر بیاد علی رو هم از دست می دم ..
 زن داداش علیرضا خامه شما دوتا چرا عقلتونو دادید دست این یه علف بچه...
ملیح خانم که کفری شده بود جواب داد:
وا زری جون می دونی که اگه قرار به در ستی و غلط این کار با شه ح سین آقاکه بابای حریره باید پول درمونشو جوره کنه نه ما  ...اما حاجی میگه حسین آقا
بفهمه قلبش دووم نمیاره ...اون وقت تو به جا تشکر کردنته ...
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اوا به ما چه!  ...به ح سین چه؟  ..ا صال چه کاریه  ...من نمی فهمم علیر ضاچرا داره دسسستی دسسستی خودشسسو بدبخت می کنه  ...ب ار یه چیزی بهت بگمو
خودمو خالص کنم ..
چشمان نگران و منتظر ملیحه خانم را که دید ادامه داد:
 این دختر موندنی نی ست  ..یعنی اون جور که من پیگیر شدم دکترش امیدینداشسست  ..اینا همش خرج الکیه  ...این پسسسره پاک عقلشسسو از دسسست داده ...
نمی خواد قبول کنه ...
ملیحه خانم با غمی که هر لحظه بی شتر دلش را پر می کرد با کف د ست روی
رانش کوبید و گفت:
 وای بیچاره حریر  ..بیچاره بچه م  ...تو میگی چی کار کنیم زری ؟ به خداخونه مهم نیستا  ..اما اگه اینم بفروشیم و بازم درمون نشه چی؟
ب ار فکرامو بکنم ببینم چی کار می تونم بکنم ...شاید هنوز دیر نشده باشه ..وارد البی بزر شرکت شد و با ح سرت نگاهی به دور تا دورش کرد و با دیدن
نگهبانی که پشت میز نشسته بود به سمت او رفت ...
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نگهبان به محض دیدنش تکانی به خود داد و گفت:
 بفرمایید ..می خوام برم شرکت آقای عظیمی  ..کدوم طبقه هستن ؟...طبقه ی پن م ..این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
سرش را به ن شانه ی ت شکر تکان داد و همان طور که د سته ی کیفش را محکم
در دست می فشرد به سمت آسانسور رفت ..
××××××××××
سسسر دردناکش را میان انگشسستانش گرفت و محکم فشسسار داد ...انگار کسسسی به
سینه اش چنگ می زد  ...داشت دیوانه می شد  ..امروز اولین شیمی درمانی را
بر روی حریر ان ام می دادند  .بی قرار و درمانده نفسی که در سینه اش راه گم
کرده بود را به سختی بیرون داد و به حرف های دکتر فکر کرد ...

wWw.Roman4u.iR

708

بهتره جل سات شیمی درمانی رو شروع کنیم ...ببین پ سرم ممکنه ،پول جورکردن تو زمان ببره ما با شیمی درمانی روند رشد تومور رو کند می کنیم ...
چشمان نگران علیرضا باعث شده بود دکتر ادامه دهد :
 نترس شیمی درمانی سرعت رشد سلول های سرطانی رو کاهش می ده .نمی توانسسست چهره ی ترسسسیده ی حریر را فراموش کند  ...چشسسمانی که پر از
اندوه بود ..چشسسمانی که ناامید ی را فریاد می زد  ...نام شسسیمی درمانی تن هر
بیماری را می لرزاند و حریر هم از این قائده مستثنی نبود ...
پرستار با مهربانی کنار حریر ایستاد و گفت:
 نترس عزیزم یه تزریق ساده است ...پوزخند کمرنگ کنار لب های حریر نفسسسش را بند آورد  ...حریر اعتقادی به
ِ

بهتر شسسدن نداشسست؟! تا ته فکر او را خوانده بود و ترس پنهان را در چشسسمانش
دیده بود  ...پرستار که سوزن آنژیوکت را در دست حریر فرو برد  ،دست های
علیرضا بی حس شد  ..ترس حریر او را هم ترسانده بود  ..درست بود که می
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خوا ست خود را قوی ن شان دهد اما مگر می شد ع شقت درد بک شد و تو آرام
باشی  ...انگار ذره ذره درد های حریر در وجود او هم می نشست ..به خدا که
در این دردها شریک بود  ...شراکتی که از جان دلش بر می خوا ست  ...سال
ها بود که دلش را بی کم و کا ست به د ست حریر س رده بود  ...بی شک این
روزها  ،ارتباط عمیق بین قلب هایشسسان بود که آن قدر او را وابسسسته و حسسساس
کرده بود  ..حریر که رنگ نگاه او را می شناخت صدایش زد:
 علی ؟جانم ...تو برو بیرون ...پرستار هم با دیدن رنگ و روی پریده علیرضا گفت:
 شما بیرون باش  ...کارش تموم شد صداتون می کنم ..علیرضسسسا که تاب ایسسستادن را در خود نمی دید بی حرف از اتاق بیرون زد ...
پرستار لبخند نمکینی زد و با شیطنت خاصی گفت:
 -خانم خوشگله ،معلومه خیلی خاطرتو می خوادا ...
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چانه ی حریر بی اختیار لرزید  ...درد و اندوهی را که در چشمان علیرضا دیده
بود آزاراش می داد  ...پرستار همانطور که مشغول تنظیم سرم بود ،نگاهی به او
کرد و گفت:
 ا چی شدی دختر  ..قوی باش  ...تو االن باید خودت به همسرتم کمک کنی ...االن میگم برگرده ...
بغض حریر بی صدا شک ست و ا شک چ شمانش به سمت بالش راه پیدا کرد
...
×××××××××
با لبهایی که خنده از رویشان کنار نمی رفت از ساختمان بیرون زد  ...به سمت
ایستگاه اتوب*و*س راه افتاد  ...حاال وقت آن بود که دست به کار شود ...
) پست هفتاد و پنچ)
با حال بهتری از خواب بیدار شسسد و خود را لبه تخت کشسساند  ...تمام هفته ی
گ شته را بعد از اولین جل سه ی شیمی درمانی به سردرد ها و سرگی ه های
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مزخرف گ رانده بود  ...حالت تهوعی که رهایش نکرده بود و در طی روز بارها
و بارها راهی د ست شویی اش می کرد  ...آثار شیمی درمانی تا یک هفته پایدار
بود و تمام سسسیسسستم بدنش را به هم ریخته بود  ...تا می آمد بهتر شسسود باید دو
هفته ی بعد دوباره جلسه ی بعدی را می رفت  ...تصورش را هم نمی توانست
بکند  ...زندگی اش کامال مختل شسسده بود و این علیرضسسا بود که تمام مدت با
صبوری و مهربانی همراهی اش می کرد  ...علیرضایی که م بور بود روزها به
سرکار برود و شب ها به محض ر سیدن به خانه همه چیز را سر و سامان می
داد  ...البته در طی روز گاهی مریم و گاهی ملیحه خانم به او سسسر می زدند ..
یک هفته بود به بهانه های مختلف از رفتن به خانه ی پدری خود داری کرده
بود  ..به شدت دلتنگ ح سام و پدرش شده بود اما از ترس این که ح سین آقا
بویی از بیماری اش ببرد مقابل بهانه های دلش ای ستادگی کرده بود....به آرامی
از جا برخاسسست و از اتاق خارج شسسد  ...به دسسستشسسویی رفت و آبی خنک به
صورتش زد  ...با حس بهتر بودن بی اختیار لبخند محوی بر لبانش ن ش ست و
از د ست شویی بیرون آمد و به آ ش زخانه رفت ...با دیدن میز آماده صبحانه که
مثل همیشه علیرضا چیده و رفته بود لبخند نشسته بر لب هایش جان بیشتری
گرفت  ...روی صندلی نشست و بعد از گ راندن چند روز سخت و وحشتناک
با اشسستهایی که حاال برایش دل یر به نظر می رسسسید،ارام چند لقمه بر دهان
گ ا شت  ...نعمت سالمتی این روزها برایش معنا پیدا کرده بود  ...تنها چیزی
که خیلی از آدم ها تا از دست نمی دادنش به چشمشان نمی آمد  ...نعمتی که
خداوند متعال بی دریغ و بی کران خیلی از بنده هایش عطا نموده بود و ع یب
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این که تا نمی گرفت قدرش را نمی دان ستند ..به سمت تلفن رفت و شماره ی
علی را گرفت  ...دلش می خواست در این حال و روز بهتر ,شریکش کند ..
صدای علی با مهربانی همیشگی در گوش جانش نشست :
 جانم عز یزم...سالم علی ..سالم به روی ماهت که معلومه امروز شسته ست ...ریز خندید ...
–علی امروز خیلی بهترم ...
صدای پر از انرژیش ن شاط شیرینی را زیر پوستش دواند..علیرضا با مهربانی
گفت:
-تموم دیشب داشتی خواب حسامو می دیدی زنگ بزن بگو بیاد پیشت...
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علیرضسسا بهترین بود  ...همه جوره هوایش را داشسست ...با صسسدایی آرام جواب
داد:
می رم خونه ی باباینا دلم واسه بابامم تنگ شده..باآن که این روزها از زری دل خوشی نداشت گفت:
هر جور راحتی پول گ اشسستم توی کشسسوت...آژانس بگیر ...منم شسسب زودترمیام...
از این که حال حریر را بهتر از روزهای گ شته می دید شادی را با تمام انرژی
حس می کرد ...ت ماس را که قطع کرد ندبه یاد ما هان اف تاد ...قرار بود برای
سرویس اتومبیل هایش برود ...کاری که در این چند روز با حال خراب حریر
پشت گوش انداخته بود ...پر از انرژی شماره اسحاق را گرفت...
**********
چی شد؟ دیگه زنگ نزدی؟-حالش بد بود نمیشد کاریش کردنمی تونست از خونه بیرون بیاد...
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گفتم شاید پشیمون شدی...نه نترس برادرزاده م برام خیلی مهمه...منم حریر برام مهمه ...ببین زودتر شروع کن...باشه اتفاقا همین چند دقیقه پیش زنگ زد می خواد بیاد این ا...دلم می خواد هر چه زودتر از این پسره جدا بشه...باشه بهم مهلت بده...منم دل خوشی ندارم ازش ..این همه کینه از ک ا در دل این زن تلنبار شده بود ؟
میبرمش  ...فقط کاری کن که از هم بدشسسون ب یاد ..من یه چیز می خوامبرادرزادهت خودش بی خیال حریر بشه..
باشه ...با فکرایی که دارم مطمئنم علیرضا حالش از حریر به هم می خوره ...-پس من دنبال کاراشم  ..اوکی که شد بهم بگو ...
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باشه
گو شی را که گ ا شت بی شتر روی صندلی اش لم داد و لب باالیش را به دندان
گرفت ...مطمئن بود این زن جادوگر از پ سش بر می آید  ...این بار خود حریر
مهم نبود ,مهم ثابت کردن خیلی چیزها به جوانک یه ال قبایی بود که با تبحر
دخترمورد عالقه اش را از چنگش در آورده بود  ...لبخندی شسسیطانی بر لب
هایش نشست و برقی زننده در چشمانش درخشید

پست هفتاد و شش)
میوه های پوسسست گرفته را داخل پیش دسسستی گ اشسست و همانطور که مقابل
حسین می گ اشت تن گرد و فربه اش را تکانی داد و گفت:
من که باورم نمیشه مرد جماعت بتونن تو این جور مسائل بی توجه باشن ...هم شون میگنا ,اما تا چ شم شون به یه زن ترگلو ورگل بیفته همه چیز یاد شون
میره ...
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س س پشت چشمی نازک کرد و رو به او که سرش را پایین انداخته بود و گوش
می کرد ادامه داد:
 البته باید حق داد  ...دختره مریض بود و الجون  ..داشسسست میمرد  ..پسسسرهچطور می تونست به پاش وایسه ...
نمی دان ست نیش هایش درست مثل خن ری تیز و زهر آلود چه قدر می تواند
کاری و برنده باشسسد  ..چه جور می برید و می سسسوزاند  ...کارد به اسسستخوان
رسانده بود و حاال داشت ریشه اش را هم می سوزاند  ...لب باز کرد تا چیزی
بگوید که زری پیش دستی کرد و گفت:
 واال زنم زنای قدیم ...واال غیرت داشتن  ...اگه همچین چیزی بود خودشونکنار میک شیدن  ...تازه بع ضی ها شونم می رفتن وا سه مرد شون زن می گرفتن
...
هزار توی ذهن حریر پر شسسده بود از افکار این چنینی" زری راسسست می گفت
علیرضا چه *ن*ا*هی کرده بود  ..حقش نبود که اول زندگی کار کند و خرج
دوا دکتر بد هد  ...دسسسست های زح مت کش علی را که می دید از خودش
خ الت می کشسسید ..امروز تمام مدت به حرف های تمام نشسسدنی زری گوش
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داده بود  ...زری را ست می گفت  ...موقع مرگش که فرا می ر سید او را را ضی
می کرد زن بگیرد  ...به خدا که االن طاقت دیدن هوو را نداشسست وگرنه زری را
می فرسسستاد پی گرفتن زن برای علیرضسسسای مهربانش  ..اصسسال چه طور می
توانسسست طاقت بیاورد دیدن زنی دیگر را کنار مهربان مردش ؟ وای که داشسست
دیوانه می شسسسد این چه خوره ای بود که زری به جانش انداخته بود  ...یعنی
غیرت نداشت  ..به در می گفت که دیوار بشنود " ...
ح سین نگاهی به صورت رنگ پریده ی دخترش انداخت و لب به دندان گزید
 ..منظور زری را از این حرف ها نمی فهمید  ..اما رنگ پریده حریر بدجور
آزارش می داد  ...حریر دختر شاد و سرحال روزهای گ شته نبود  ...همانطور
که دسسست حریر را که کنار دسسستش بود میان انگشسستان خودش می گرفت و با
مهربانی نوازش می کرد رو به زری پرسید:
 حاال چی شده که تو دو ساعته آسمونو به ریسمون می بافی ؟زری گردنش را با عشوه ای خاص تکان داد و گفت:
 هیچی بابا ...معصسسوم خانم داشسست از عروس عموش حرف می زد  ...دلشپر بود  ...دختره بعد عروسی یه دفعه یه سالطون ناعالج گرفته  ...حاال بیچاره
پسره رو بگو که نمی دونه خرج خونه زندگی بده یا خرج دوا درمون ...
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حسین کالفه سرش را تکان داد و گفت:
 ا ستغفرالله  ...خب زن حسابی  ...چی کار کنه پسره ...تا سالم بود زنش بودَ
مریض شد ,اخ شد ؟
حریر نگاه پر از غمش را به هر دو دوخت و در سسسکوت به حرف های زری
بیشتر فکر کرد ...زری راست می گفت حق علیرضا این نبود ..
زری یک پر پرتقال به دهان گ اشسست و از ترشسسی آن لب هایش را جمع کرد و
گفت:
 وا حسین این چیه زغنبوت...اه چه ترشه ...حسین که حسابی کالفه شده بود جواب داد :
ای بابا زن ,اینو واسه حریر گرفتم که عاشق ترشی جاته ,نه واسه تو که از سهفرسخی ترشی هم رد نمیشی ...
زری حرصی شد و گفت:
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 نه که ویارونه می خواد دخترت  ...بیچاره اون بچه هم دسسسته کمی از پسسسرعموی معصوم خانم نداره واال ...
حسین که متوجه کنایه او نشده بود گفت:
 خانوم مگه چه خبره  ...انقدر خون به دل این بچه نکن با این حرفات ...ایناتازه اوله کارن..
همچین ب چه م ب چه م می ک نه ها ...هر کی ندو نه فکر می ک نه یه ب چه یدو ساله ست ..خب خانواده ی دادا شم توقع دارن  ..تا کی باید صبر کنن ...
دلشون می خواد عروسشون زودتر براشون یه بچه بیاره ...
و کلمه ی عروس را آن چنان کشسسید که تن حریر به لرزه افتاد  ...آن قدر بی
حس و حال بود که نمی توان ست حرفی بزند  ...ا صال دهان به دهان شدن با
این ع وزه ی مکار کار هر کس نبود  ...از سویی به خاطر پدرش جرات حرف
زدن نداشسست  ..می ترسسسید دهان بی چاک و بسسست زری بی موقع باز شسسود و
پدرش پی به همه چیز ببرد و ع یب این که در دلش حرف های او را به طرز
ناباورانه ای قبول داشسست .اگر به خاطر دیدار پدرش نبود همان غروب به خانه
باز می گشسسست و خود را در تنهایی و تاریکی خانه غرق می کرد  ...بیچاره
علیرضسسا اگر می دانسسست عمه اش با چه ترفندی هر چه او رشسسته بود پنبه کرده
است دیوانه می شد ...
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حریر دندان به جگر گ اشسسته بود و زیر نیش و کنایه های او فقط سسسکوت کرده
بود  ..خودش را کنار حسام سرگرم کرده بود تا حسین به خانه آمده بود  ...دلش
برای پدرش پر می کشسسید ...حسسسینی که به محض فهمیدن حضسسور حریر در
خانه از هرچه میوه ی نوبرانه برای دخترکش خریده بود  ...اما زری که دسسست
های پر او را دیده بود با پررویی و وقاحت تمام گفته بود خدا شانس بده واال و
به آشسس زخانه رفته بود و حاال از وقتی که کنار هم جمع شسسده بودند او را زیر
رگبار نیش و کنایه هایش گرفته بود ...حسسسین بی توجه رو به دخترش کرد و
گفت:
 خوب باباجان خوبی؟ رنگو روت خیلی پریده نکنه خبریه و به ما نمی گی؟گونه های حریر به آنی رنگ شرم گرفت و به سرخی زد  ...سرش را به نشانه ی
نه تکانی داد و سرش را پایین انداخت ..اما زری باز هم حرصش را در آورد :
 نکه اون بچه هم شانس داره ...اما حسین این بار کالفه توپید:
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 خانم پاشسسو به کارت برس  ...اگه گ اشسستی یه دو دقیقه با این دختر اختالطکنم ...
زری ایشی گفت تن بزر و گنده اش را بلند کرد و گفت:
 برم که االن اون بچه خسته و کوفته سر می سه ...با رفتن او حریر به آرامی نفسسسش را بیرون داد  ...حسسسین دسسستش را محکمتر
گرفت و گفت:
بابا جان راضی از علی؟برق چ شمان حریر و لبخندی که روی لب هایش ن ش ست دلش را آرام کرد ...
او که از اصل ماجرا خبری نداشت ,دست دور شانه های دخترش حلقه کرد و
او را به خود چسسسباند و همان طور که ب*و*سسسسه ای به موهای مواجش می
نواخت گفت:
 بابا اصل کار علیه که دیوونته  ...وگرنه که این زن تا بوده همین بوده ...پلک های حریر آرام روی هم افتاد و سسسرش را به شسسسانه ی پدرش تکیه داد و
گفت:
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 بابا خیلی دلم براتون تنگ شده بود ..و بی اختیار قطره ای اشسسسک روی گونه هایش لغز ید  ...او هم مثل مادرش
جوانمر می شسسسد  ...بغض گلویش را گرف ته بود و قادر به حرف زدن نبود
...حسین با مهربانی دستی به سر او کشید و گفت:
 منم همین طور بابا  ..اما این جوری خیالم راحته که خوشسسبختی  ...کنارشوهرت راحت و آسوده ای ...
نگاه حریر پایین افتاد نمی خواست پدرش چیزی از درد درونش بفهمد ...نمی
خواست خاطر او را مکدر کند  ...نمی دانست چه در پیش دارد و دست تقدیر
برایش چه رقم زده اسسست اما تا وقتی که ناچار نبود حسسسین را در جریان نمی
گ اشت ...

پست هفتاد و هفت)
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********
نرم و آرام موهای حریر را نوازش کرد  ...چشمان زیبای حریر در آغوشش بسته
بود و لب هایش را طوری به هم دوخته بود که علیرضسسسا حس می کرد هر آن
آماده ی گریه است  ...پیشانی اش را به پیشانی حریر چسباند و آرام زمزمه کرد
:
 چی شسسسده خانم خانما هر موقع میری خونه بابات من باید منتظر پس لرزههای عمه م باشم ...
بی اختیار لب های حریر به لبخندی نمکین باز شد  ...علیر ضا ب*و* سه ای
به نوک بینی اش زد و ادامه داد:
پس درست حدس زدم ...نه؟پلک های حریر از هم باز شسسد و نگاه زیبایش را به نگاه او دوخت  ...همزمان
چانه و لب هایش با هم لرزید و قبل این که اشک هایش سرازیر شود گفت:
 -علی یه قول بهم بده ...
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باید می گفت و خیالش را آسوده می کرد  ...در همین مدت کم به قدر دنیا دنیا
عشسسق گرفته بود  ...مگر آدمی باید چند سسسال زندگی کند که این گونه عشسسق
خالص دریافت کند ..با این حس شسسیرین اشسسک هایش جاری شسسد ...نفس
علیرضا سنگین شده بود باید چه قولی می داد؟
اشک م ال دیدن را از چشمان زیبای حریر گرفته بود  ,هر چه پاکشان می کرد
بی فایده بود  ...سرچشمه دلش از غم لبریز بود ..علیرضا نفس عمیقی کشید
و سر در موهایش فرو برد  ...اما حریر با صدایی لرزان گفت:
 اگه واقعا دوسسسم داری  ...اگه واقعا چیزایی رو که می گی راسسسته بعد مردنیکی رو بیار تو زندگیت  ..تنها نمون ...
جم له ی "زن بگیر" تا نوک ز بانش آ مده بود ا ما دلش ن یا مد کس دیگری را
شسسریک زندگی اش کند  ...حسسسادت به زنی که قرار بود جایش را بگیرد روی
قلبش خش انداخت ..مگر نه این که علیرضا همه جوره مال او بود  ...نفس در
سسسینه ی علیرضسسا بند آمد  ..این دختر ,حریر امیدوار چند روز پیش نبود  ...با
ع صبانیتی که د ست خودش نبود د ستش را از زیر سر او بیرون ک شید  ...سر
حریر روی بالش افتاد  .علیرضسسا روی تشسسک تخت نشسسسسست  ...نفس هایش
مقطع شسسده بود و به زور باال می آمد  ..حریر آرام از جایش بلند شسسد و کنار او
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نشست  ..سرش را به شانه ی او تکیه داد و همانطور که بازویش را نوازش می
کرد  ,زمزمه کرد :
علی قول بده ب ار خیالم راحت باشه ...فریاد علیرضا او را در جایش خشک کرد ...
بس کن حریر  ...به چی می خوای برسی ؟به دیوونه کردن من  ...آره؟انگ شتانش آن قدر محکم در هم م شت شده بود که به راحتی می شد فهمید
چه فشاری را تحمل می کند  ...هنوز هم در ناحیه چپ سینه درست جایی که
نامش قلب بود احسسساس درد می کرد ...شسسانه هایش که لرزید چشسسمان حریر
گرد شد  ...جسم ضعیف خود را مقابل او کشید و متحیر گفت:
 علی جان ...علیرضا بی نفس هق زد و گفت:
 می خوای دیوو نه م کنی  ...می دونم  ...هر کدومتون دار ید اون وری کهدلتون می خواد آزارم می دید  ...دیگه نمی کشم حریر  ...به خدا نمی کشم ...
چی فکر کردی راجع به من  ..تو بری منم میام پشت سرت ...
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بغض سنگینی در گلوی حریر نشست  "...خدایا متشکرم"  ...این تنها کالمی
بود که از ذهنش گ شسسست  ...خدا بهترین را به او داده بود  ...مهربانترین ...
مردترین  ...خالص ترین  ...علیرضسسسا از او ن گ شسس ته بود  ..م ثل خیلی از
مردهایی که زری گفته بود بی خیال او نمی شد ...
لبهایش تکان خورد و گفت:
ب...ببخشید ....دستش را نرم روی برجستگی ر های پیشانی او کشید و زمزمه کرد:
من نمی خوام بعد من ...علیرضا خروشید:
 به والی علی قسم اگه یه کلمه دیگه بگی من می دونم و تو  ..فهمیدی ؟فریادی که از عمق جان کشید تن حریر را لرزاند  ..اما علیرضا ادامه داد :
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 التماس می کنم ادامه نده ...صدای خسته اش قرار از جان حریر برد ...
بس کن حریر به کی قسمت بدم بس کنی ...حریر خود را جلو کشید با انگشت شست اشک های مردانه ی او را پاک کرد
 ...یک نوع آسسسودگی خیال پیدا کرده بود  ..هیچ زنی طاقت تقسسسیم همسسسر را
نداشت حتی بعد از مر  ...خب خصلت زنان بود دیگر  ...انگار بار سنگینی
از روی قلبش برداشسسته بودند  ...حس سسسبکبالی می کرد ...چشسسمانش از
شیطنت درخشید و گفت:
 بگم غلط کردم راضی میشی ...علیر ضا د ست دور شانه ی او انداخت و همراه او روی تخت دراز ک شید ...
زمزمه اش در گوش حریر نوایی سرشار از عشق داشت ..
هیش...دیگه حرف از رفتن نزن باشه؟...میان بازوهای حمایتگر این مرد دیگر هرگز به رفتن فکر نمی کرد ...
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این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
****
کام عمیق دیگری از سیگار میان انگشتانش گرفت و بعد از کمی مکث دودش
را از ریه هایش بیرون راند  ...ساعت ها بود که در آن تراس بزر نشسته و قبل
از خاموش شسسدن سسسیگارش ,بعدی را روشسسن کرده بود  ...سسسرما در وجودش
رخنه کرده بود اما او ح سی ندا شت  ...ساعت ها بود که دا شت فکر می کرد
 ...ا صال روزها بود که به انتقام فکر می کرد ...انگار ذهنش از هر چیز دیگری
خالی شده بود و فقط شب و روزش با یک فکر می گ شت  ...فکر نابود کردن
علیرضسا  ...اما با آمدن زری و خبردار شسدن از بیماری حریر به هم ریخته بود
 ...هنوز هم ته دلش عشقی را که به حریر پیدا کرده بود به خوبی نگه داشته بود
و مراقبت می کرد  ..نهال کوچکی که با آبیاری هر روزه اش به درختی جوان
تبدیل شسسده بود  ...منتظر چنین روزی بود تا حریر به سسسمتش برگردد  ..از جا
بلند شسسد و آخرین دانه ی سسسیگارش که نفس های آخر را می کشسسید به زمین
انداخت و زیر پا له می کرد  ...روزها بود که در خیالش غرور علیرضسسا را این
گو نه زیر پا له می کرد  ...دسسسست خودش نبود دلش می خواسسسست حس
خودخواهی و غرورش را ارضسسسا کند ...تنها ل تش خرد کردن علیرضسسسا بود و
حاال بهترین فرصسست بود  ...می رفت تا نابودی علیرضسسا را به چشسسم ببیند ..
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نابودی کسی که به قول خودش یه ال قبا بود اما خیلی راحت حریر را از چنگش
بیرون آورده بود  ...در ورودی را باز کرد و وارد اتاق خوابش شد  ...فضای نیمه
تاریک اتاق با روشسسنایی دو آباژور کنار تخت قابل رو یت بود  ...بی اختیار
چشسسمانش دور تا دور اتاق چرخید  ...روی تخت خالی بود  .نگاهش را به
سمت دیگر اتاق ک شید  ...پریناز آن جا بود  ...روی کاناپه ی بزر گو شه ی
اتاق در خود مچاله شسسده بود  ...گامی به جلو برداشسست  ...زن مقابلش روزها
بود که دیگر کودکی را در بطن خود نمی پروراند ...کودکی که از آن او بود ...
با صدایی که از کشیدن زیاده از حد سیگار خشدار و گرفته شده بود پرسید:
 این جا چرا نشستی ؟نگاه سسسرد و بی روع پرینار به رو به رو دوخته شسسسده بود  ...افسسسردگی تمام
وجنات این دختر را پر کرده بود ...آریا جلو رفت و رو به رویش ن ش ست  ..اما
دخترک تکان هم نخورد  ...موهای بلند و پری شانش روی شانه و صورت رها
شده بود  ..کالفه دستی به موهای خودش کشید و گفت :
 با توام  ..چرا نخوابیدی ؟اینبار پوزخندی ز شت و زننده گو شه ی لب های پریناز ن ش ست  ...چ شمان
شسسیشسسه ای اش چرخید و روی آریا مات شسسد  ...کم کم لب ها به طرفین کش
آمدند و صدای قهقهه ی او تمام ف ضای اتاق را دربرگرفت  ...دیدن این حالت
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ها روزها بود که برای آریا عادت شسسده بود  ..از همان ماه های اولیه که پریناز
هر کاری کرد تا توجه دوباره ی او را به خود جلب کند ...
نشسسد که نشسسد  ...حتی بارداری اش هم هیچکس ,غیر مادرش را خوشسسحال و
خرسند نکرده بود  ...خنده های هی ستریک پریناز که تمام شد به هق هق افتاد
و میان اشک هایی که می ریخت کلمات بعد از روزها بر زبانش جاری شد :
 یه کسی تو سرمه  ...همش با هام حرف می زنه  ...همش می خنده  ..همشگریه می کنه ...یه موقع هایی داد می زنه  ...می ترسم ...
و موهای بلندش را محکم چنگ زد و کشید ..
– نمی ره بیرون  ...همش تو سسسرمه ...لعنتی  ...ولم نمی کنه  ...من نمی خوام
بمیرم  ...می فهمی ...
لرزه بر جان دخترک ن ش سته بود و بی امان می لرزید  ...نگاه بی روع آریا را که
دید انگار خاطره ای در پس زمینه ی ذهنش رنگ گرفت  ...انگشسستانش چنگ
شد و در حرکتی غافلگیرانه به او حمله کرد ...
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تو کشتیش لعنتی  ...تو بچه مو کشتی تا بتونی راحت بری دنبال اون دختره ..ازت متنفرم  ...می فهمی ازت متنفرم  ...حالم ازت به هم می خوره کثافت...
این میان آریا سعی می کرد صورتش را از ه وم چنگال های تیز او محافظت
کند ..
 باز قرصاتو نخوردی  ...دیوونه شدی دوباره ...پریناز جیغی کشسسید و همزمان دندان هایش را در بازوی او فرو برد  ...درد زیر
پو ستش دوید و د ستی که مچ او را محکم گرفته بود رها کرد و سیلی محکمی
به صورت او نواخت  ...پریناز درنده تر از قبل به طرف او ه وم آورد و چنگال
رها شسسسده اش را در صسسورتش فرو برد  ...آریا محکم تر از قبل او را به زمین
انداخت و چند سسسیلی پی در پی به صسسورتش نواخت  ...حاال پریناز مچاله و
درهم در خود فرو رفته بود و هق هق کنان می لرزید  ...زن درمانده و روانی
مقابلش ,هیچ اثری از زن زیبا روی چند ماه پیش نداشسسست  ...بعد از دعوای
شسسدیدی که در همان ماه های اول ان ام داده بودند آریا باعث سسسقط جنین او
شده بود  ...حنانه آن قدر دوندگی کرد تا کار به جاهای باریک نکشد  ...وگرنه
که پریناز با این اتفاق شسسکایت کرده بود  ..حنانه به قول خودش همه چیز را
راست و ریست کرده بود و پریناز را با وعده و وعیدهایش راضی کرده بود  ..اما
آریا بهتر نشده بود که بدتر شده بود  ...بی توجهی ها و همچنین افسردگی بعد
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از د ست دادن فرزند از او دختری بیمار ساخته بود  ...بخ صوص که دیگر در
زندگی آریا درست مثل تفاله ای بیش نبود ..
آر یا خم شسسسد و بازویش را گرفت و از جا بل ندش کرد  ...دخترک همچون
گن شکی خیس می لرزید و زوزه می ک شید  ..او را به طرف تخت برد و روی
آن نشاند  ..از روی میز ورق قرص ها را برداشت و یکی را در دستانش گ اشت
و لیوان آب را به طرفش گرفت ...
زود باش بخور  ..خودت باعث شدی ...چ شمان بی پناه پریناز به او دوخته شد ه بود  ...آریا کف د ست او را به سمت
دهانش هل داد و گفت:
 بخورش  ...می دونم گه زدم به این زندگی  ..اما نگران نباش به زودی تموممیشه  ...بهت قول می دم ...
پریناز که قرص را خورد روی تخت خوابید  ..آریا پتو را تا نیمه روی جسسسم
نحیف او کشید و با برداشتن بسته ی سیگارش به آن سوی تخت رفت و لبه ی
آن ن ش ست  ...سیگار را رو شن کرد و بی حوصله روی تخت دراز ک شید آرن
آزادش را روی پیشانی گ اشت و پک عمیقی به سیگارش زد ...حاال که به این
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زندگی کوفتی نگاه می کرد علیرضسسا را با همان بدبختی هایش خوشسسبختتر از
خود می دید ...آ نقدر فکر کرده بود که سرش مثل ح م سنگینی شده بود ..
سیگارش را روی میز خاموش کرد و پلک های سنگینش را بست و نفهمید که
کی به خواب رفت .
*****
با صسسدای جیغ بلندی که لرزه بر اندام می نشسساند چشسسم باز کرد و در جایش
نشسسسسست تمام تنش خیس عرق بود  ..اصسسال نفهمیده بود که کی خوابش برده
است ,ع ب کاب*و*س ترسناکی بود بی رمق خواست دوباره دراز بکشد که
نگاهش به جای خالی پریناز افتاد ...
پست هفتاد و هشت)
پلک های سنگینش را به آرامی باز کرد ...نوری که از باالی سرش مستقیم می
تابید باعث شد دوباره پلک هایش را ببندد  ...نمی دان ست ک ا ست و چگونه
این همه ساعت را خوابیده است  ...چیزی به خاطر نمی آورد  ...نگاهش را به
اطراف چرخاند  ...روی تخت بیمارسسستان بود و همه جا بیش از حد سسسفید به
نظر می رسید  ..آن جا چه می کرد ؟ ا صال برای چه به بیمارستان آمده بود ...
نگاهش را در حدقه چرخاند ...مردی جوان پشت شیشه ایستاده بود و با چهره
ای نگران به او می نگریسسست ...اما به محض این که چشسسمان او را باز دید گل

wWw.Roman4u.iR

734

از گلش شسسکفت و لبخند مهربانی زد ,سسس س کف دسسستش را به دهان برد و
ب*و*سه ای بر آن نواخت و به شیشه چسباند  ...چیزی به خاطر نمی آورد ..
اصسسال این مرد که بود  ...چرا هیچ به یاد نداشسست .بی اختیار ابروهایش درهم
فرو رفت  ...مرد جوان پیشانی اش را به شیشه چسباند  ...از همان فاصله هم
اشک های او را میتوانست ببیند ...دقایقی خیره به او نگریست اما پلک هایش
خسته شد و بر روی هم افتاد و در عالمی از خل سه فرو رفت اما این بار به مرد
جوانی فکر می کرد که در آخرین لحظات انگ شتانش را به شکل قلب درآورده
بود و با نشان دادن خودش و او می خواست چیزی را به او بفهماند ...
******
علیرضا با دیدن چشمان بسته ی حریر از پشت شیشه دور شد و به سمت اتاق
دکتر جواهری رفت  ...دکتری که این روزها زندگی حریرش را مدیون او بود ...
تقه ای به در زد و با صدای دکتر وارد اتاق شد  ....مردی مسن با صورتی کامال
صاف و شش تیغه پشت میز نشسته بود  ...یکی از بهترین های جراحی مغز و
برخالف سسسن و سسسالش خوش تیپ و خوش قیافه  ...دکتر جواهری به محض
ورودش از باالی عینک پن سی اش نگاهی گ را به او انداخت و دوباره سرش را
در پرونده مقابلش فرو برد و گفت:
 -خب خیالت راحت شد ؟
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با زبان لب های خ شکش را تر کرد و همان طور که روی نزدیک ترین مبل می
نشست جواب داد:
 چشماشو باز کرد دکتر  ...اما هیچ عکس العمل خاصی نشون نداد...لب های دکتر به لبخندی بامزه جان گرفت و گفت:
 می خواستی چی کار کنه مثال ؟زبان تند تیزی داشت این آقای دکتر ...
یه جوری نگام می کرد انگار نمی شناخت منو ...نگران نباش طبیعیه  ...دیگه ؟مردد د ستی به چانه اش ک شید  ..چند بار او را ع صبانی کرده بود  ..دکتر از بی
طاقتی او کالفه میشد ...
-دکتر  ...اومم  ...چه جوری بگم...
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بگو پسر جون...میگم کی می تونم از نزدیک ببینمش...دکتر با بدجنسی جواب داد:
فعال به همون پشت شیشه رضایت بده ...و به مطالعه کاغ مقابلش پرداخت ...
اومم دکتر ...این بار دکتر سربلند کرد و خیره چشمان نگرانش شد ...
می خوا ستم بگم بی نهایت ازتون ممنونم  ..نمی دونم چی بگم و چه جوریتشکر کنم ...
-باشه پسر می تونی بری ...
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علیرضا لب باز کرد که چیزی بگوید اما دکتر جواهری پیش دستی کرد و گفت
:
من کاره ای نبودم و نیسسستم  ...اون باالییه که خودش جون میده و خودشسسممیگیره  ...ما وسیله ایم ..
علیرضا از جا برخاست .هنوز نگاهش را از دکتر نگرفته بود ...
دکتر ؟برو پسر  ...فعال ممنوع المالقاته پس چونه زدن ممنوع ...از اتاق که بیرون زد مثل چند روز گ شته به سمت انتهای راهرو حرکت کرد ...
جایی که حریر بعد از ساعتها انتظار باالخره به هوش آمده بود  ..بارها مرده بود
و زنده شسسسده بود  ...آن قدر در این چند روز راه رفته بود که کف پاهایش بی
حس بود و درد می کرد اما خدا را شسسکر التماس هایش به درگاه خدا بی نتی ه
نمانده بود ..پشت شیشه که ایستاد مرو خیالش به یک ماه گ شته بازگشت..
پست هفتاد و نه)
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باهر بار یاد آوری حرف های تلگ حریر نفس کشیدن برایش سخت می شد ...
قف سه ی سینه اش از صبح سنگین شده بود و به زحمت هوا را بیرون میداد ..
هزار توی مغزش درگیر بود و نمی فهمید چرا آن قدر سردرگم ا ست  ...دا شت
دیر می شسسسد و او هنوز کاری از پیش نبرده بود.روزها را از پس روزی دیگر از
د ست داده بود  ...بی نفس از داخل پارکینک عمارت ماهان جهان فر بیرون زد
و به سسسمت باو دوید  ...مدت ها بود دلش می خواسسست جایی را پیدا کند تا
یک دل سیر فریاد بکشد و درون آشفته اش را خالی کند  ...دیشب حرف های
حریر آخرین ضربه را به پیکره اش نواخته بود  ...از عمه اش متنفر شده بود ..
دیگر او را نمی بخ شید ..صبح اگر در آن ساعت ح سین آقا و ح سام در خانه
نبودند حتما مثل دیوانه ای اف سار گ سیخته سر زری خراب می شد  ..این بار
دیگر نمی بخشید  ...جهالت های عمه اش را نمی بخشید  ...حرف ها داشت
با او  ...جای حریر هم آتشسفشسان دل او فوران کرده بود  ...به خدا که صسبرش
تمام شده بود ...
میان باو ای ستاد  ...ک سی نبود  ...پاهایش تا خورد و روی چمنزار میان باو زانو
زد  ...نسیم خنک صبحگاهی لرزی را برتنش نشاند  ...صدای گن شگان بی
توجه به حال و روز او فضسسای باو را پر کرده بود ...اشسسکی که بی اختیار روی
گونه هایش سر خورده بود را پاک کرد و باصدایی لرزان نالید :
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 خدایا دیگه کم آوردم  ...خدایا التماسسسست می کنم با این دختر منو امتحاننکن ...
کلمات که بر لبانش جاری می شد درست مثل مواد م ابی بود که از آتشفشان
دلش سرریز شده با شد  ...می سوزاند و می سوزاند ...صدایش اوج گرفت و
بی آن که از اطرافش خبری داشته باشد ادامه داد:
 خدایا تا کی می خوای ادامه بدی؟ ...تا ک ا می خوای منو بکشونی؟ خدایاتو صبرت زیاده  ...تو ا سمت صابره خدا ...صابر  ,من بنده تم  ...به خودت
قسم کم آوردم  ...صبرم تمومه خدا ...
مشت هایش محکم و بی امان روی زمین کوبیده می شد ...انگار می دانست
زورش به خدا نمی رسد ...آخرش همان را می کرد که خود صالع می دانست
 ...بی قرار تر از قبل ادامه داد:
 باشسسسه  ..اگه می خوای حریرو ببری ببر  ..اما قبلش منو راهی کن  ...خدایادلم پوکید تو این چند وقت ...
پوزخند بر لبانش نشست  ..فریاد کشید :
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 آخه دیگه درد نبود بدی  ...تومور ؟ اونم تو سسسرش؟ خدایا چرا هر چی دردبی درمونه مال ما فقیر بیچاره هاست ؟ دارم التماست می کنم خدا ...
شانه هایش شروع به لرزیدن کرد  ...حاال صدایش به ناله ای می مانست ..
خدایا چی کار کنم که حریرو به من ببخشسسی  ...خدا خودت منو دیوونه اشکردی  ...مهرشسسو به دلم انداختی  ...یادته چه قدر باهات دردو دل می کردم ..
چه قدر از انصسسسافت می گفتم که این درد و به جونم انداختی  ...آره خدایی
کردی ...همه جوره هوامو داشسستی و آخرشسسم بعد اون همه باال و پایین کردنا
دستشو گ اشتی تو دستم ...
این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
درست مثل آدمی که مست کرده باشد گی و منگ ادامه داد:
 این تومور از ک ا در او مد  ....حاال خدا ؟ ها حاال ؟ چرا ن اشسستیخوشبختش کنم  ...چرا ن اشتی یه آب خوش از گلومون پایین بره ..
بعد انگار که از حرف های خودش عصبانی شده باشد بلندتر فریاد کشید :
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ُ
آره دارم کفر می گم  ...منه لعنتی با این همه الدورم بلدرم کم آوردم  ...دیگهنمی تونم اشسسکاشسسو تحمل کنم  ...اون نگاه داغونو تحمل کنم  ...ذره ذره آب
شسسدنشسسو تحمل کنم  ...صسسابر  ...من صسسبر تو رو ندارم  ...من بهش قول دادم
خدا  ...کمکم کن..
شانه ها دوباره لرزید  ...د ستی که بر شانه اش ن ش ست راه نف سش را ب ست
...وحشت زده به عقب برگشت و با دیدن ماهان جهانفر از جا پرید ...
چیه جوون با خدا دعوات شده ؟با پشست دسست اشسک هایش را پاک کرد  ...بودن در همین نقطه را هم مدیون
خدایش بود  ..خدایی که هرگز تنهایش نگ اشسسته بود  ...نفسسسش را به سسسختی
بیرون داد و جواب داد:
 من غلط بکنم  ...یه کم درد دل بود  ...ببخشید باید برم سرکارم ...و خواسسست از کنار ماهان بگ رد  ...اما پن ه های او بازوی علیرضسسا را محکم
گرفت و گفت:
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 ع ب! درد دل بود داشتی داد می کشیدی  ...بگو ببینم  ...چی انقدر بهمتریخته پسر ...
هیچی آقا ...کاری از دسسست هیچ کس سسساخته نیسسست اال اون باالیی  ...باخودش کار داشتم ...
لب های ماهان به لبخندی محو مزین شسسد ..با دو انگشسست شسسسسست و اشسساره
گوشه ی لب هایش را پاک کرد و متفکرانه گفت:
 بعد کارت بیا اتاقم ...و به سمت م سیر مخالف به راه افتاد  ...برای پیاده روی صبحگاهی داخل باو
راه افتاده بود که صدای علیرضا نظرش را جلب کرد و او را به ان سمت کشاند
تقریبا نیمی از حرف های مرد جوان را شنیده بود...
********
پست هشتاد)
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آف تاب بی رمق پاییزی پشسسست ابرها گیر کرده بود و دلش بیرون آ مدن نمی
خواست  ...صدای گریه های مادرش تنها صدایی بود که می شنید  ...نگاهش
خیره به جسسسم بی جانی بود که بعد از بررسسسی های الزم حاال روی برانکارد
گ اشته می شد  ...تمام مدت فقط سکوت کرده بود  ...سکوتی که پشتش پر
از حرف بود  ...مامور پزشسسسک قانونی مالفه را روی جنازه کشسسید و دسسستور
گ اشتنش را داخل آمبوالنس داد  ...با نزدیک شدن یکی از مامورین به زحمت
آب دهانش را که خ شک شده بود فرو داد  ...سیب گلویش باال و پایین شد و
نگاه گشاد شده اش را به او دوخت...سروان احمدی که مامور این پرونده شده
بود با اشاره دست ,راه را به اون نشان داد و گفت:
بفرمایید ...کار ما این جا تموم شده ...حنانه تند تند اشک هایش را پاک کرد و معترضانه گفت:
 به خدا پسر من *ن*ا*هی نداره ..سروان اخمی کرد و جواب داد:
 -شواهد که چیز دیگه ای رو نشون میده ...
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آریا در سسسکوت گوش می کرد  ...انگار دلش نمی خواسسست چیزی بگوید ...
حتی دفاعی کوتاه کند  ...شوکه حا صله از مر پریناز آن قدر بود که مغزش را
در آن لحظات قفل کند  ..حنانه بازویش را گرفت و محکم تکانش داد و گفت:
 مامان جان یه چیزی بگو ...یکی از مامورین دستش را میان مادر و پسر گ اشت و گفت:
 خانم برید عقب ...حنانه جیغ هیستریک کشید و گفت:
 ولش کنید  ...به خدا کار اون نیست  ...از کدوم شواهد حرف می زنید ...مامور بی حوصله جواب داد:
 خانم برید عقب  ...بیایید کالنتری معلوم میشه ...اما حنانه نزدیک سروان شد و با اشک و آهی مادرانه پرسید:
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 از چی حرف می زنید ؟ این زن مشکل روحی داشت ...سروان دستی به چانه اش کشید و گفت:
 یه سری آثار ضرب و شتم روی بدن عرو ستون دیده شده  ...تا معلوم شدنهمه چیز پسرتون مهمون ما هستند ...
نفس در سینه ی حنانه حبس شد  ..همین هفته پیش آریا دیوانه شده بود و به
جان پریناز بی چاره افتاده بود ...پاهایش می لرزید و قادر به ایستادن نبود...
تمام شواهد بر علیه آریا بود  ...هیچ کس جز خودش نمی توانست دفاعی کند
و حاال خودش هم روزه ی سسسکوت گرفته بود  ...با شسسنیدن صسسدای جیغ از
خواب پرید اما پریناز را ندید  ...چشسسمانش را گرداند و با دیدن در باز تراس از
جا پرید  ...اما دیر شسسده بود  ...پریناز از طبقه دوم عمارت خود را پرت کرده
بود  ...مامور راسسست می گفت او *ن*ا*هکار بود  ...شسسواهد هم درسسست
نشان داده بود  ..او باعث و بانی این مر بود ...
********
پشسسست در اتاق ماهان که ایسسستاد آن قدر بی حوصسسله بود که می خواسسست
اسسستعفایش را همان لحظه بدهد  ..بی قرار تر از آن بود که روی کار این چنین
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حساس تمرکز کند  ..تصمیمش را گرفت و تقه ای به در زد  ...اسحاق در را به
رویش باز کرد و علیر ضا وارد اتاق شد  ...همزمان ا سحاق رو به ماهان کرد و
پرسید:
 قربان دیگه امری با من ندارید ؟ماهان بی آن که سرش را از برگه های روی میز بلند کند جواب داد :
 فعال نه ...می تونی بری ...ا سحاق که از اتاق خارج شد ماهان سرش را بلند کرد و خیره در چ شمان او
گفت:
 نمی خوای بشینی ؟و با اشسساره دسسست نزدیکترین راحتی کنار میزش را نشسسان داد  ..علیرضسسا آرام
نشست  ...انگشتانش
میان موهایش فرو رفت و به او خیره شد ...
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خب جوون  ...آروم شدی؟علیرضا دهان باز کرد که ماهان با دست اشاره کرد و گفت:
 البته می خوام از اون تومور بیشتر بدونم ...علیرضا هاج و واج نگاهش می کرد که ماهان ادامه داد:
فکر کن من مامور خدام  ..هر کاری باشه می کنم  ...فقط تو بگو ..علیرضسسا بی اختیار از جا بلند شسسد  ...در باورش نمی گن ید مرد بزرگی مثل
ماهان خواهان کمک به او با شد  ...بی شتر به خواب و رویا می مان ست  ..دل
بستن به این رویا ا شتباه محض بود  ...یعنی خدا انقدر زود صدایش را شنیده
بود ؟! ...همزمان با بلند شسسدنش تلفن اتاق زنگ خورد  ...خیره به ماهان که با
اشاره دست او را به نشستن فرا می خواند بی میل در جایش نشست ...
ماهان د ست دراز کرد و گو شی را بردا شت و همزمان با گفتن بله تلفن را روی
آیفون زد  ...صدای مردی در فضای اتاق پیچید:
 -به به دوست عزیز و گرام خودم ...
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سالم دکتر جون خوبی ؟ممنون باز چی می خوای که از صبح منشیمو کچل کردی؟دکی گفتن اتاق عمل بودی؟اره امروز دو تا عمل پشسست هم دارم ...داغونم به خدا  ...اینا هنوز نفهمیدنمن انقدر پیرم که نمی تونم طاقت بیارم زیر بار این عمال ...
ماهان بلند خندید و همانطور که نگاهش را به علیرضا می دوخت گفت:
 دکی تو دست همه جوونا رو از پشت بستی  ...خانمت چطوره ؟خوبه همش میگه نمی خوای واسه ماهان زن بگیری ...
دباره ماهان بلند زیر خنده زد  ....اما صدای مقابل گفت:
 آدم نمیشی تو بچسب به اون دخترات  ..حاال کارت چی بود ؟-می خوام یه کاری واسم ان ام بدی ...
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تو جون بخواه ..می خوام همین امروز برات یه پرونده پزشسسکی فکس کنم  ...یه کم فورسماژوره ...
باشه  ...فقط من تا یه ماه دیگه نمی تونم بیام ایران ...مشکلی نیست تو پرونده رو ببین  ..اگه تشخیصت اینه که باید هر چه زودترعمل بشه میفرستمشون بیان اون جا اگه نه که صبر می کنیم تا تو بیایی ...
بفرست بیاد ..تماس که قطع شد ماهان بی توجه به چشمان گرد شده او گفت:
 با اسحاق برید و تمام مدارکو برام بیارید ..ناباورانه لب زد :
 -نمی دونم چی باید بگم ..
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خدات خیلی دوست داره پسر از اون تشکر کن ...د ست های علیر ضا به و ضوع می لرزید  ...حریرش معال ه می شد  ..خدا
صدایش را شنیده بود  ...خدای مهربانی که درد می داد درمانش را هم می داد
 ...به سمت میز آمد و دستش را مردانه مقابل ماهان گرفت و گفت:
 تا آخر عمر مدیونتون هستم ...ماهان دست او را محکم فشرد و جواب داد :
 من کاره ای نیستم  ...اون باال سری دلش می خواست خوشحالت کنه ..بی شک اولین کارش س ده شکر بود...
پست هشتاد و یک)
باورش نمی شسسد دلش می خواسسست اسسسحاق همراهش نبود و از خوشسسحالی
فریاد می ک شید  .بدن بی قرارش را تکانی داد و د ست پ شت گردنش ک شید ..
ا سحاق زیر چ شمی او را می پایید و متوجه بی قراری او شده بود ..کم و بیش
از جریان خبر داشت  ...ماهان را سالیان سال بود می شناخت  ...اخالقش را
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می دانسسست و خوشسسحال بود که دسسست تقدیر برای علیرضسسا خوب رقم خورده
اسسست  ...سسسر خیابان علیرضسسا از اتومبیل پیاده شسسد  ...کوچه ی باریک جای
اتومبیل به آن بزرگی نبود  ...تمام کوچه را دوید و به محض ر سیدن به در خانه
دسسستش را روی زنگ گ اشسست  ...آمدنش در آن سسساعت روز به خانه مسسسلما
حریر را متع ب می سسساخت  ...قبل از باز شسسدن در همزمان با صسسدای حریر
کلید را داخل قفل انداخت و گفت:
 منم عشقم ...حریر عشق بود ...میان حیاط ایستاد و قبل از باال رفتن از پله ها سر به آسمان
کشید و گفت:
 خدایا دربست نوکرتم ...و پر هی ان از پله ها باال رفت ..حریر میان در ایستاده بود و با نگرانی نگاهش
می کرد  ..علیرضا با دیدنش به سوی او پرواز کرد و دست دور کمرش انداخت
و ب*و*س سه ای محکم و جانانه بر لب های او نواخت  ...چشسسمان حریر گرد
شده به او خیره شده بود ...
-می دونستی عاشق این چشماتم ...
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حریر از آغوش او بیرون خزید و گفت:
علی چی شده ؟میام میگم برات  ...االن باید برم  ...آماده شو شب می ریم بیرون ..علی ؟جانم  ..عشقم  ..عمرم  ...نفسم ..لبخند بی اختیار بر لبهای حریر نشسسسسست و همان طور که دسسستهایش را روی
سسسینه چلی ا می کرد به کارهای او نگاه می کرد  ...علی به سسسمت اتاق خواب
رفت و با صدایی بلند گفت:
 مدارک پزشکیتو می برم ..حریر پشت سرش وارد اتاق شد و متع ب تر از دقایقی پیش پرسید:
-چرا نمی گی چی شده ؟
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علیر ضا پرونده حریر را بردا شت و مقابل او ای ستاد  ...نگاه مردانه و مطمئنش
را به چشمان خوشرنگ او دوخت و گفت:
 تو فکر می کنی چی می تونه منو انقدر خوشحال کنه ها ..نگاه منتظر حریر باعث شد ادامه دهد :
 همه چی جور شسسد ...باورت میشسسه حریر  ...تو رو خدا یکی بزن تو گوشسسمنکنه خواب باشم ...
 از ک ا ...اگه بگم باور نمی کنی  ...برم برگردم همه چی رو برات تعریف می کنم ...حریر گامی به جلو برداشسست  ...دسسست هایش را دور کمر مرد مقابلش حلقه
کرد و سر بر سینه او گ اشت و زمزمه کرد :
 -ازت مچکرم ...
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علیرضا دست زیر چانه ی او گ اشت و سرش را باال کشید و گفت:
 شاید من خیلی خودخواه با شم  ...اما برای نگه دا شتن تو هر کاری می کنم ...دیوونه تم به خدا ...
لب های حریر به خنده ای زیبا باز شد که علی افزود:
دیوونه ی این خنده هاتم دختر ...پرونده از دستش رها شد و حریر را با اشتیاق کن دیوار چسباند ..
******
دسسست هایش دور شسسانه حریر حلقه شسسده بود  ...جایی آن باال باالها ایسسستاده
ب ودند  ...جایی به نام بام تهران  ...از همان موقع که ماهان خیالش را راحت
کرده بود تصمیم گرفت با حریر به آن جا بروند  ..دلش می خواست فقط فریاد
بکشد  ..یک چیز دردناک به اسم غم این روزها بدجور وجودش را پر کرده بود
که حاال دلش می خوا ست با فریادهای از ته دل آن را از وجودش بیرون کند ..
نگاهش را به حریر دوخت و گفت:
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 آماده ای؟علی زشت نیست ؟نه! کی گفته  ..ا صال اومدیم خودمونو درمان کنیم  ..من که دا شتم غمباد میگرفتم  ...زود باش حریر ...
نه اول تو..نه خیر اول تو ..چشمانش را در حدقه چرخاند و گفت :
ا علی من خ الت می کشم ..خب باشه پس با هم ...انگشتان مردانه اش را میان انگشتان ظریف او سراند و گفت :
 -حاال ..
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آآآآآآآآآآآآآگونه های حریر از سرما سرخ و ملتهب شده بود و هر دو بعد از فریادهایی که
از ته دل کشسسیدند به ن*ف*س ن*ف*س افتادند  ..خالی شسسده بودند خالیه
خالی  ...علیرضا دست او را کشید و گفت:
 بشین همین جا ...وویی سردم شد علی ...بیا این جا ببینم ...و آغوشسسش را نشسسسان داد  ...حریر مثل گن شسسکی کوچک میان بازوی قوی
علیرضسسسا جا گرفت  ..گرمای تن علی روی هزار بود  ...اصسسال انگار بخاری
کنارش روشن شده بود  ...دستهای کوچک حریر را باال آورد و انگشتان یگ زده
ی او را جلوی دهانش گرفت و نفسش را بیرون داد" ها"
 گرم شد ؟اشک در چشم ها حلقه زد...
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اوهوم ...خدایا شکرت  ...هر چی بگم کم گفتم ...انگار دلش راضی نشد که رو به شهر زیر پایش بلند فریاد کشید:
 خدایا نوکرتم ...حریر به نیم رخ هی ان زده او نگریست و گفت:
 منم از خدا ممنونم ..و این بار بی پروا فریاد کشید :
 خدایا ممنونتم...و آرام میان آغوش او ادامه داد:
 -واسه این که تو رو به من داد ...

757
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*********
چقدر آروم میشم با خنده هات
میام این راه رو تا تهش پا به پات
تو همه جونمی ،جونم فدات
الهی قربون حرف زدنات
مگه میشه تو رو دوست نداشت
مگه میشه تو رو تنها گ اشت
نفسام به چشات بسته شده
ببین عشقت ازم دیوونه ساخت
تو یه دنیایی ساختی واسه من
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که تو خوابم نمیدیدم اصال
چقدر این لحظه ها رو دوست دارم
ازین به بعد بگو م نون به من
نمیزارم تو رو از دست بدم
واسه تو قید دوستامو زدم
دیگه چی بهتر از این اتفاق
که من به دنیای تو اومدم
نگو بس کن برم ،میشه باشیم با هم
این حال خوشو مدیونم به تو
با تو آروم میشم ،بزار آروم باشم
تویی آرامشم ،م نونم به تو

759
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نگو بس کن برم ،میشه باشیم با هم
این حال خوشو مدیونم به تو
با تو آروم میشم ،بزار آروم باشم
تویی آرامشم ،م نونم به تو
♫♫♫♫♫
دیگه تمومه غم و مشکل
هرجا برگردی می بینی منو پشتت
کور شه چشم همه دشمنا
وقتی تو هم داری هوای منو خوشگل
دنیا بی تو تاریک میشه
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خودت که امارشو داری
از درون منو حالیت میشه
مگه میشه اینقد همه چی عالی
دو تا شر و دیوونه
با همین همه چی حل و میزونه
مثل من هیچوقت نمیبینی
چون کسی قدرتو قدر من نمیدونه
این زندگی تایمش کمه
نمیخوام که حتی دلت گاهی بشکنه
یه کاری می کنم که کل دنیا

761
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صدای خنده های ما رو بشنوه
اگه صد بار میمردم واست
تورو می بینم عاشق میشدم
منو مغرور بی احساس ببین
حاال این وری از خود بیخودم
زیر بارون خیس میشم با تو
ع ب حال خوشی دارم با تو
منم دیوونه آرامشت
به من میگی تو آروم حرفاتو
نگو بس کن برم ،میشه باشیم با هم
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این حال خوشو مدیونم به تو
با تو آروم میشم ،بزار آروم باشم
تویی آرامشم ،م نونم به تو
نگو بس کن برم ،میشه باشیم با هم
این حال خوشو مدیونم به تو
با تو آروم میشم ،بزار آروم باشم
تویی آرامشم ،م نونم به تو
آهنگ مدیونم به تو علیشمس )

*******
پست هشتاد و دو)

763
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با حال بدی از خواب بیدار شد  ...احساس می کرد تمام دل و روده اش به هم
ریخته اسسست ...دسسستش را مقابل دهانش گرفت و از اتاق بیرون زد  ...بعد از
پن سسسال ,درسسست از زمانی که عمل کرده بود همیشسسه از این حس و حال می
ترسید  ..احتمال بازگشت بیماری وجود داشت  ...دست خودش نبود همیشه
یک حس نگرانی زیر پوسسستش وول می خورد ..آبی به صسسورتش زد و همزمان
عق زد  ...علیرضا خانه نبود و از صبح زود بیرون زده بود ...چشمان نگرانش را
به آینه دوخت  ...چیزی نا شناس و غریب در مردمک چ شمان گ شاد شده اش
دیده می شد  ...دستی به لب هایش کشید و بی حال از دستشویی بیرون زد ...
روی اولین مبل ن ش ست  ...چه باید می کرد  ...ترس تمام وجودش را پر کرده
بود  ...از بعد از عمل دکتر هشدار داده بود هیچ واکنشی را ندید نگیرند  ..باید
تا مدت ها مراقب می ماند  ...دکتر به طرز ماهرانه ای او را عمل کرده و تومور
را از سسسرش بیرون آورده بود  ...یکی از جراحان به نام در دنیا  ..اما باز هم هر
چیزی ممکن بود و ته دل حریر از یک نگرانی همی شگی رن می برد  ...از جا
بلند شسسد و به سسسمت آشسس زخانه رفت به طرز ع یبی دلش مربا ی آلبالو می
خواسسسست  ...در یخچال را باز کرد و با دیدن شسسیشسسسه ی خالی آه از نهادش
برخا ست  ...همین دی شب آخرین قا شق از مربا را خورده بود  ...ته دلش غن
رفت  ..مربا را به هر قیمتی بود می خواسسست  ...به سسسمت تلفن رفت و آن را
برداشت  ...سردرگم شماره ی علیرضا را گرفت ...
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باشنیدن صدای او سالم کرد و پرسید:
 علی تو مربای منو خوردی ؟علیرضا خنده ی بلندی کرد و گفت:
واال تا اون ایی که یادمه همشو خودت خوردی خانم ..لب هایش را ورچید و غصه دار جواب داد :
 حاال چی کار کنم دلم می خواد علی ..خانم شیکمو مگه نگفتم قبل از تموم شدن هر چیزی بهم بگو  ...حاال االنمن چه جوری برات مربا پیدا کنم ؟
دسسست خودش نبود انگار اگر همین االن یک قاشسسق از آن مربا را نمی خورد
میمرد  ...بی اختیار صدایش لرزید :
 علی من می خوام دارم میمیرم ...از همونا که همیشسسسه زری می پ خت ازهمون ترشا  ...تو رو خدا علی ...
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ای بابا ب ار ببینم چی کار می تونم بکنم ... تو رو خدا  ...باشه علی ؟حریر هیچ وقت شکمو نبود اما تا دلش چیزی را ه*و*س نمی کرد بر زبان نمی
آورد  ..علی نفسش را با پوفی بیرون داد و گفت:
 باشه برم ببینم داره مربا  ..اگه نداشتن از مغازه می گیرم ..تماس که قطع شسسد حریر به حال بد صسسبحش فکر کرد همزمان ته دلش هم
خورد و دوباره به سمت دستشویی دوید ..
*********
موتورش را مقابل خانه ح سین آقا خاموش کرد و پیاده شد  ...این ساعت روز
کسسسی غیر از عمه اش در خانه نبود  ...زنگ خانه را زد ...تا باز شسسدن در چند
قدمی را م قا بل خا نه راه ر فت  ...آیفون خراب بود و خودش قرار بود برای
تعمیرش اقدام کند اما وقت نشسسسده بود ...در که باز شسسسد با دیدن عمه اش
لبخندی زد و گفت:

حر یری به عطر یاس

767

 به به سالم به روی عمه ی ماهم خوبی خانم خانما ؟زری کنار رفت و علیرضا وارد حیاط شد  ...علیرضا خم شد و پی شانی اش را
ب*و*سسسید  ..لب های زری که به طرز وحشسستناکی ک مانده بود به زحمت
تکانی خورد و صدایی نامحسوس از آن ها خارج شد ...
ع...ع ..ل ...یی ...ظ..چی ...ش..د..ه؟علیرضا مهربان دستش را دور شانه هایش حلقه کرد و گفت:
 نترس هیچی نیست  ...فقط دخترت ه*و*س مربای آلبالو کرده ...با بردن کلمه ی ه*و*س انگار کسسسی در ذهنش فریاد کشسسید  ...ه*و*س کرده
علی  ...ه*و*س کرده ...
قبل از عکس العمل زری علیرضا هی ان زده خندید و گفت:
 وای عمه ه*و*س کرده  ...نکنه حامله باشه؟لب ک زری به زحمت کش آمد و باز تکه تکه جواب داد :
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ا..ی..ای...ش..شا....ال..الچشمان علیرضا برقی از شعف زد و گفت:
 قربونت برم عمه داری از اون مربا آلبالوها ؟زری بی آن که حرفی بزند به سسسمت زیرزمین کوچک رفت و با کلیدی که
همیشه سن اق پیرهنش بود در را باز کرد  ...علیرضا پشت سرش راه افتاد و هر
دو وارد زیر زمین شسسدند  ...کلید برق را که زد نور ضسسعیفی فضسسای آن جا را
روشن کرد  ...با اشاره به لبه ی پن ره گفت:
او  ..اون ..ج..جاست ...خو  ...خود...ت ...بر..دارحرف زدن بعد از آن سکته خفیف که هیچ کس از علت آن خبر نداشت برایش
کاری سخت و د شوار شده بود  ..زبانی که به راحتی باعث آزار و دل شک ستن
می شد از کار افتاده بود  ..روزهای اول که سکوت بود و سکوت  ..اما کم کم
به مرور زمان لب های بی حسش جان می گرفتند  ..زبانی که کم دل نشکسته
بود یارای تکان دادن نداشت و خشک خشک شده بود  ...انگار صاعقه زده بود
و زری را الل کرده بود  ...هیچ کس حتی پزشسس کان نیز دل یل این سسسکته ی
نابهنگام را نفهمیده بودند ...
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علیرضا به سمت طاقچه رفت و یک شیشه مربای آلبالو برداشت  ...اما زری با
انگشت دست سالمش عدد دو را نشان داد  ...علیرضا لبخندی زد و با مهربانی
گفت:
 قربونت برم  ...دعا کن برامون ...و شی شه ی دوم را هم بردا شت  ...دلش برای زری می سوخت  ..می دان ست
چه رن ی می کشسسد اما نمی توانسسست کاری کند  ...تا به حال به چندین دکتر
مراجعه کرده بودند اما همگی متفق القول حرکت زبان را به گ شسسست زمان
سسس رده بودند  .هرچند که سسسکوت زری برای همه نوعی آرامش را به همراه
داشسست  ..زبانی که فقط رن انده بود و رن انده بود ,همان در غالف می ماند
بهتر و خوشسسایند تر بود  ...روزی که برای دیدن آریا به دفتر کارش رفته بود را
هرگز فراموش نمی کرد  ...اما با حرف های منشی حس کرد چیزی در درونش
حرکت کرد  ..آریا برای مدت نامعلومی تا روشن شدن پرونده در زندان به سر
می برد ...خون با تمام فشار به سمت مغزش ه وم آورد  ...دستش در کسری
از ثانیه از کار افتاد و نیمی از صسسورتش یک ور شسسد  ...تله ای که برای دخترک
معصسسوم آماده کرده بودند اول آریا و بعد خود او را گیر انداخته بود  ...مگر نه
این که از قدیم گفته بودند چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی ...
*********
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این کتاب توسسسط حریری به عطر یاس @)Hariri_be_atr_yasمنتشسسر شسسده
است
نوک کفشسسش را با اسسسترس به زمین کوبید ...کنار حریر که روی صسسندلی کنار
دستش با رنگ و رویی پریده نشسته بود ایستاده بود و منتظر آماده شدن جواب
بودند  ....هر دو ناباورانه منتظر پاسسسخی بودند که یک درصسسد هم برایشسسان
امکان ندا شت  ...مگر نه این که دکتر برای همی شه آب پاکی را روی د ست شان
ریخته بود  ..از لحاظ پزشسسکی یک درصسسد هم بعد از دریافت آن همه دارو و
درمان امکان بارداری برای حریر نبود  ...اما حاال مثل دونفر که بارها و بارها
مع زه ی خداوندی را به چشسسم دیده بودند در عین ناامیدی منتظر جواب
آزمایش بودند  ...حرفی که علیرضسسسا همان موقع به دکتر زده بود این بود ...
"دکتر مگه نعوذ و بالله شما خدایی ؟ آدم سالم شم نمی دونه خدا بهش بچه
میده یا نه ؟ ما از این سختراشم به چشم دیدیم بازم صبر می کنیم "
بی اختیار با یاد آوری حرفهایش لبخندی بر لبهایش نشست و بارقه ای از امید
در دلش درخشسسید  ...نگاهش به سسسمت حریر چرخید  ...لب های حریر گیر
دندانهایش بود  ...انگشتانش را دور انگشتان کوچک او حلقه کرد و گفت:
 -هر چی خدا بخواد همون میشه  ...باشه
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چ شمان حریر خیس از ا شک به سمت او چرخید  ...همزمان نامش از باجه
مربوط به آزمایشگاه فرا خوانده شد  ..هر دو با هم از جا بلند شدند  ...علیرضا
به آرامی گفت:
 بعد این جواب زندگیمون نباید د ستخوش تغییر بشه  ...چون هر چی تو اونبرگه باشه صالحمونه  ...پس به هم قول بده به کار خدا شک نکنی ...
سر حریر به نرمی به نشانه ی تایید تکان خورد  ...علیرضا دست او را محکمتر
گرفت و به سمت باجه رفتند ...
نگاه هر دو روی لبخند زن مسئول آزمایشگاه مات مانده بود که زن گفت:
 مبارکتون باشه ...این بار خدا با تمام وجود لبخند زد ...
پایان
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